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Könyvtár- és információ- 
tudomány

Általános kérdések

1/2016

Koltay tibor: Information science in the mirror of the digital humanities : some 
epistemological observations. – Bibliogr. In: Zagadnienia informacji naukowej. – 53. 
(2014) 2., 42-50.

az információtudomány a digitális bölcsészet tükrében: néhány episztemológiai 
megfigyelés

Informatika; Könyvtártudomány

A cikk az információtudomány és a digitális bölcsészet ismeretelméletének 
hasonlóságait és különbségeit tárgyalja az információtudomány változásainak 
fényében. Módszere az, hogy elemez és összevet számos, a szakirodalomból 
származó nézőpontot és a két tudományághoz kapcsolódó ismeretelméleteket. 
Az a következtetése, hogy a különbségek ellenére az információtudomány és 
a digitális bölcsészet hátterében sok a közös. Mivel komoly önreflexióra van 
szükség mindkét tudományágban, mindketten profitálhatnak a másik elért 
eredményeinek és hiányosságainak elemzéséből. Mivel mindkét ismeretel-
mélet alakulóban van, csak pillanatfelvétel készíthető jelenlegi válaszaikról. 
A dolgozat célja, hogy bővítse az információtudomány ismeretelméleteiről, 
a digitális bölcsészetről és a köztük lévő viszonyról való tudásunkat.

(Autoref.)
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Terminológia

2/2016

GoluB, Koraljka [et al.]: terminology registries for 
knowledge organization systems : functionality, use, and 
attributes. – Bibliogr. In: Journal of the association for 
Information Science and technology. – 65. (2014) 9., p. 
1901-1916.

terminológiai jegyzékek tudásszervezési rendszerekhez: 
funkciók, használat és jellemzők

Információszervezés; terminológia

A terminológiai jegyzékek (terminology registries, a 
továbbiakban: TR) fontos elemei a forrásfeltáró rend-
szerekhez, a digitális könyvtárakhoz, a Linked Data-
hoz és általában a szemantikus interoperabilitáshoz 
szükséges infrastruktúrának. Elérhetővé teszik a tu-
dásszervezési rendszerek (knowledge organization 
systems = KOS) tartalmát mind emberi, mind gépi 
keresésre. A tanulmány a szakirodalom áttekintése és 
szakértői vélemények alapján mutatja be a TR-ek tu-
lajdonságait és funkcionalitását. A szerzők a haszná-
lói feladatokra építve domén modellt dolgoztak ki, és 
javaslatot tesznek a TR-ekben használandó alapvető 
metaadat-elemekre. Ideális esetben a TR a keresést 
és a böngészést is lehetővé teszi a tudásszervezé-
si rendszerekben a használó kereséséhez igazodva, 
miközben az emberek és gépek számára egyaránt 
elérhető, meglévő terminológiai szolgáltatásokról is 
információt nyújt. A tanulmány a KOS metaadataival 
kapcsolatos kérdéseket is tárgyalja, valamint a KOS 
alapvető metadatkészletének fontosságát és külön-
böző aspektusait a jövőbeni gépi elérés érdekében. 
Gyakorlati tapasztalatok alapján és a Dublin Core 
Application Profile-lal összhangban javaslatot tesz 
egy lehetséges metaadatelem-készletre is.

(Autoref.)

3/2016

olSon, nasrine – nolIn, Jan Michael – nelhanS, 
Gustaf: Semantic web, ubiquitous computing, or internet 
of things? : a macro-analysis of scholarly publications. – 
Bibliogr. In: Journal of documentation. – 71. (2015) 5., p. 
884-916.
Szemantikus web, mindenütt jelen lévő számítástech-
nika vagy a dolgok internete? tudományos publikációk 
makroelemzése

Információs társadalom; Informatika; terminológia; Web

A tanulmány azokat a fogalmakat vizsgálja, amelyek 
a társadalom technológia szempontú jövőképének 
leírására szolgálnak azzal a céllal, hogy felmérje 
használatukat, elterjedtségük mértékét az egyes tu-
dományterületeken és földrajzi régiókban, felismerje 
a lehetséges átfedéseket, elemezze a longitudinális 
növekedést, és feltárja, hogy ezek közül a fogalmak 
közül melyik vívott ki magának mindenen átívelő 
pozíciót.
Összesen 14 olyan fogalmat találtak, amelyek mind-
egyike a jövőbeli információs infrastruktúra leírására 
szolgál. Több mint 20 ezer tudományos publikációt 
elemeztek különböző kvalitatív és kvantitatív mód-
szerekkel, amelyek 11 ilyen fogalmat tartalmaztak 
(amelyek 20 vagy több dokumentumban fordultak 
elő). A leggyakrabban hivatkozott fogalom a szeman-
tikus web és a mindenütt jelen lévő számítástechni-
ka volt (minden évben), valamint a dolgok internete 
(2013-ban). Az újabb fogalmakkal (pl. digitális élet, 
valós világú internet) foglalkozó publikációk száma 
minimális. Eltérések tapasztalhatók a használat mér-
tékében és a kedvenc fogalmakban a földrajzi és tu-
dományterületi határok szerint. Minimális az átfedés 
e kifejezések használatában, és egyik kifejezés sem 
tölt be átfogó, ernyő jellegű szerepet.
A tanulmány csak tudományos publikációkkal foglal-
kozik, érdemes lenne a használati mintákat a hivata-
los kiadványokban és politikai dokumentumokban is 
tanulmányozni. A fogalmak sokféleségének és a róluk 
szóló szórványos vitáknak a feltárásával a szerzők 
rávilágítanak a szociális és társadalmi vonatkozások 
szélesebb körű megvitatásának szükségességére, és 
egyben elősegítik azt. A tanulmány elsőként gyűjti 
össze ezeket a fogalmakat, és tárja fel előfordulásuk 
és bővülésük modelljét.

(Autoref.)

Kutatás

4/2016

RuManová, Jana – Seyčková nina – StRou-
halová, Marcela: knihy s příběhem : knihovnicko-
historický výzkumný projekt Knihy znovu nalezené In: 
čtenář. – 67. (2015) 9., p. 312-316.

Könyvek, amelyeknek története van: könyvtártörténeti ku-
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tatás az újra megtalált könyvekről

Könyvtörténet -nemzeti; Könyvtártudományi kutatás; nem-
zeti könyvtár

A Cseh Nemzeti Könyvtár olyan könyvek sorsát 
kutató projektbe kezdett, amelyek a 2. világhábo-
rú ideje alatt kerültek az akkori Csehszlovákiába. A 
nemzetközi projektet norvég partnerrel való együtt-
működésben valósítják meg Újra megtalált könyvek 
címmel. A projekt a Cseh Nemzeti Könyvtár és a 
norvég Stiftelsen Arkivet közreműködésével, uniós 
forrásból és a Norvég Alap támogatásával három te-
rületet érint: könyvtári munkát, levéltári kutatást és 
az eredmények bemutatását.
A megvalósítandó célhoz tartozik 12 ezer raktári 
könyv feltárása a nemzeti könyvtár gyűjteményé-
ből, melyeknek fele külföldi szabadkőműves páholy 
könyvtáraihoz köthető. A könyveket a proveniencia 
alapján a hajdani tulajdonosok bélyegzői, ex libri-
sei szerint választják ki. A könyvtári feldolgozással 
együtt történeti kutatás is folyik az érintett korszak-
kal kapcsolatban.
A norvég partner, a hajdani gettó helyén működő 
Stiftelsen Arkivet nagy tapasztalattal rendelkezik a 
2. világháború értelmezésével és újraértelmezésével 
kapcsolatban. Állandó kiállítás keretében mutatják be 
történelmi épületükben a háború eseményeit. A pro-
jektben közösen keresik az összefüggéseket a köny-
vek sorsa és az európai kulturális örökség között. A 
16 hónapos projekt 2015. január 1-jén kezdődött, a 
könyvtári munka és a tudományos kutatás egy idő-
ben folyik. Eddig a norvég és cseh munkatársak két 
workshop alkalmával találkozva informálták egymást 
a projekt eddigi állásáról, és további két találkozást 
terveznek. A projekt egy szakmai szeminárium, ket-
tős kiállítás és szakmai publikáció kiadásával 2016. 
május 30-án zárul.
A projekt során 9 új munkaerő felvételére került sor, 
akik együttműködnek a nemzeti könyvtár munkatár-
saival. A projektmenedzser tartja kézben a lebonyo-
lítást, a kapcsolattartást a minisztériummal, a norvég 
partnerrel és a finanszírozó szervezetekkel. A norvég 
partner is alkalmaz projektmenedzsert és egy szak-
embert, aki virtuális kiállítás segítségével közvetíti a 
projekt eredményeit a nyilvánosság felé.
A könyvtári munka a projekt gerincét alkotja. A rak-
tárban található 300 ezer kötetből 12 ezer feldolgo-
zására kerül sor, melyből 2015. június elejéig 3459 
könyvet katalogizáltak. Számos munkatárs kezén 
halad át minden könyv a kiválasztástól a megtisz-

tításig, azonosításig és digitalizálásig. A könyvek 
ciklusának részletes leírása fotókkal együtt megte-
kinthető a weboldalon (http://knihyznovunalazene.
eu/cs/zajimavosti/cyklus-diagram.html).
A történeti kutatás során az elsődleges feltevés a 
könyvek származási helyeként a nácik által Európá-
ból összerabolt, az észak-csehországi Szudéták kas-
télyaiba hurcolt gyűjteményekhez kötötte a könyvek 
többségét. A nemzeti levéltár, a nemzeti könyvtár 
és a külügyminisztérium archívumában megtalált 
források alapján a nemzeti és egyetemi könyvtárba 
besorolt könyvek a tulajdonbélyegzőik alapján visz-
szakerültek az anyaintézményeikbe. De nem volt 
minden könyvben proveniencia, ezek eredetileg is a 
nemzeti és egyetemi könyvtárba kerülhettek. Sajnos 
sok könyv esetén nem állnak rendelkezésre azokat 
azonosító listák, kimutatások.
Hová valók ezek a könyvek? Ehhez szélesebb törté-
nelmi kontextus szükséges. A háború után központi 
kérdés lett a németek, magyarok és kollaboránsok 
kitelepítése és tulajdonuktól való megfosztása. A 
tulajdonbélyegzők alapján megállapítható, hogy a 
nem bohemikumnak minősülő könyvek többsége 
ebből a kisajátítási hullámból ered, ahogyan a felszá-
molt német felsőoktatási intézmények könyvei is. Az 
sem kizárt, hogy olyan személyek magánkönyvtárai 
is bekerültek a kisajátítottak közé, akiket 1948 után 
kitelepítettek, tulajdonuktól megfosztottak.
A projekt a kulturális örökség kategóriába tartozik, 
azért is fontos a népszerűsítése, mert könyvtártörté-
neti szempontból unikális, egyedülálló kutatási kí-
sérlet. A projekt célközönsége elsősorban a szakmai 
közösség, a virtuális kiállítás azonban a szélesebb 
nyilvánosságnak szól. A projekt logója a kutatásban 
nagy szerepet betöltő proveniencia jegyei alapján a 
tulajdonbélyegző lett, amelyben a projekt neve két 
nyelven (cseh és angol) szerepel. A bélyegzőmo-
tívum a projektet legjobban kifejező látványelem 
lett. Az eddig azonosított könyvekben ezer egyedi 
bélyegzőt találtak.
A projekt weboldala www.knihyznovunalazene.eu 
is kétnyelvű. A virtuális és valós kiállítás a szakmai 
és szélesebb közönséget is megcélozza. A valós ki-
állítás a nemzeti könyvtár híres épületében, a prágai 
Klementinumban található.

(Prókai Margit)
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Tudománymetria, bibliometria

5/2016

FIala, Dalibor – WIllett, Peter: Computer science in 
eastern europe 1989-2014 : a bibliometric study. – Bib-
liogr. In: aslib journal of information management. – 67. 
(2015) 5., p. 526-541.

A számítástechnika kelet-európában 1989 és 2014 kö-
zött: bibliometriai vizsgálat

adatbázis; Bibliometria; Publikálás -tudományos kiad-
ványoké; Szakirodalom -számítástechnikai

A dolgozat célja, hogy a számítástechnika fejlődé-
sét vizsgálja 15 kelet-európai országban a berlini 
fal 1989-es leomlását követő időszakban. A szerzők 
82 121 számítástechnikai publikáció bibliometriai 
elemzést végeztek el, melyeket a Web of Science 
indexelt, de megvizsgálták az egyes országok kiad-
ványait, hivatkozásait és együttműködési jellemzőit 
is.
Lengyelország volt a legtermékenyebb, őt követte 
Oroszország, a Cseh Köztársaság, Románia, Magyar-
ország és Szlovénia. A publikációk aránya jelentősen 
nőtt a vizsgált időszakban, de ez nem járt együtt a 
minőségi publikációk hasonló növekedésével. Ma-
gyarország és Szlovénia volt a legbefolyásosabb a 
cikk per hivatkozás szempontjából. A mesterséges 
intelligencia volt a leggyakoribb számítástechnikai 
téma, az interdiszciplináris alkalmazások bírt a leg-
nagyobb impakt faktorral. Az USA, Németország, az 
Egyesült Királyság, Franciaország és Kanada volt a 
leggyakrabban együttműködő nyugati ország, és az 
amerikai szerzőkkel közös publikációkra hivatkoztak 
a legtöbbet. Ez volt az első bibliometriai tanulmány 
a posztkommunista Kelet-Európa számítástechnikai 
irodalmáról, melyet már a Web of Science indexelt.

(Autoref.)

6/2016

Shah, tariq ahmad – Gul, Sumeer – GauR, Ramesh 
C.: Authors self-citation behaviour in the field of Library 
and Information Science. – Bibliogr. In: aslib journal of 
information management. – 67. (2015) 4., p. 458-468.

A szerzők önhivatkozási gyakorlata a könyvtár- és infor-
mációtudományi szakirodalomban

Bibliometria; Folyóirat -könyvtári; hivatkozás; Könyvtártu-
dományi szakirodalom

A dolgozat a szerzők önhivatkozását elemzi a könyv-
tár- és információtudományi (LIS) szakirodalomban, 
de vizsgálják azt ezt befolyásoló tényezőket is.
Először a Social Science Citation Index 2012-es kö-
tetében szereplő LIS folyóiratokat keresték ki. Az 
Information Science and Library Science tárgyszó 
alatt 84 folyóirat szerepelt, és ezek közül 12 címet 
választottak ki a szisztematikus mintavételhez. A 
vizsgálat csak azokra az eredeti kutatásokat leíró 
és szemlecikkekre szorítkozott, melyek ebben a ti-
zenkét folyóiratban 2009-ben jelentek meg. Azért 
esett a választás a 2009. évre, hogy legalább öt év 
(2009–2013) álljon rendelkezésre a Web of Science 
Core Collection (a Book Citation Indexet kivéve) és 
a SciELO Citation Index hivatkozásaiból. A hivatko-
zást akkor tekintették önhivatkozásnak, ha az egyik 
szerző és a hivatkozott közlemény is közös volt, azaz 
ha a hivatkozó társszerzők és hivatkozók neve is azo-
nos volt. A homonimák, helyesírásbeli különbségek 
és névelírások miatti kockázat minimalizálása érde-
kében a teljes szerzői neveket hasonlították össze a 
hivatkozott és a hivatkozó cikkekben.
Pozitív korreláció áll fenn a szerzők száma és az ösz-
szes hivatkozás száma között, de nincs korreláció a 
szerzők száma és az önhivatkozások száma/aránya 
között, azaz az önhivatkozásokat nem befolyásolja 
a társszerzők száma. Az együttműködésben készült 
cikkekre többen hivatkoztak, mint az egy szerzős 
közleményekre. Nem volt statisztikailag szignifikáns 
eltérés a hivatkozások (az összes és az önhivatko-
zás) számát tekintve azon közleményekben, melyek 
különböző típusú együttműködések eredményei 
voltak. Erős és szignifikáns pozitív korreláció áll 
fenn az összes hivatkozás száma és az önhivatkozás 
gyakorisága között, de nincs összefüggés az összes 
hivatkozás száma és részaránya között. A szerzők szí-
vesebben hivatkoznak saját korábbi műveikre, mint 
más szerzők írásaira. Az összes hivatkozás száma és 
az önhivatkozások számai pozitívan korrelálnak a 
forráskiadvány impakt faktorával. Az összes hivatko-
zás korrelációs együtthatója sokkal magasabb, mint 
az önhivatkozásoké. Negatív korreláció mutatkozik 
az impakt faktor és az önhivatkozások részaránya 
között. Különös figyelmet érdemel, hogy a korre-
láció minden esetben gyenge. A kutatás rávilágít a 
szerzők önhivatkozására könyvtár- és információtu-
domány területén, és arra ösztönöz, hogy folytassuk 
a kutatást nagy mintán, keressünk hivatkozásokat a 



Könyvtári Figyelõ 2016/1 105

Book Citation Indexből (WoS) is, és az eredménye-
ket más rokon témákkal összehasonlítva erősítsük a 
tanulmány megállapításainak érvényességét.

(Autoref.)

Lásd még 4

Könyvtár- és tájékoztatásügy

Általános kérdések

7/2016

CRoWley, Bill: Developing information and library theory 
for a conflicted paradigm world. – Bibliogr. In: libri. – 65. 
(2015) 3., p. 207-216.

elméleti alapvetések a könyvtár- és információtudomány-
ban a modern világ ellentmondásos körülményei között

Igény; nemzetiségi olvasó; vallásos irodalom

A vallás szemmel láthatóan virágzik a mai, modern 
világban is, a vallási hagyományok pedig még az 
alapvetően szekularizált Európában is egyre inkább 
hatást gyakorolnak a politikai és kulturális szférában. 
Az észak-amerikai és európai könyvtárosok azonban 
nincsenek felkészülve ennek kezelésére, a vallásos 
olvasók igényeinek ésszerű kielégítésére. Kutatási 
eredmények és gyakorlati útmutatók helyett csak a 
törvényeket és bírósági határozatokat használhatják 
kapaszkodóul, esetleg más tudományágak nem fel-
tétlenül adekvát modernitás-elméleteit vehetik „köl-
csön” a probléma kezeléséhez.
2010-ben az Illinois State University Milner Library 
vezetője számolt be arról, hogy könyvtára milyen 
rögtönzött megoldásokkal orvosolta az iszlám val-
lású hallgatóknak a Korán kezelésével kapcsolatos 
panaszait. Egy iszlám szakértő tanácsai alapján az-
óta szem előtt tartják, hogy a szent könyvhöz csak 
hívők nyúlhatnak, más legfeljebb csak kesztyűvel, a 
Koránt nem szabad a padlón vagy lábak közelében 
elhelyezni, és tilos borítólapjára más könyvet rátenni. 
Ezenkívül ha éppen nem olvassák, csukva kell tartani. 
Mindezeket betartják, de a könyvtár gyakorlatában 
ezek után kifogásolható, hogy a Korán különleges 

kezelésével kiemeli az iszlám vallást a többi közül, 
háttérbe szorítva ezzel a keresztény, zsidó, hindu és 
más vallásokat.
A probléma megoldásában nem segít, hogy már a 
vallásosság definiálása sem egyszerű, és a történelem 
során – főleg a protestantizmus és a felvilágosodás 
hatására – sokat változott. Ma is sokféle szemlélet-
tel találkozhatunk az amerikai polgárjogi törvény 
széles körű jogi értelmezésétől Habermas állításáig, 
mely szerint a vallás az alkotmányos államban nem 
több mint egy szubkultúra – egy a sok közül. Álta-
lában elmondható, hogy a meghatározások többsége 
nincs tekintettel a vallás mély kulturális, társadalmi 
beágyazottságára és az ebből fakadó befolyására. 
Pedig ez a befolyás kitűnik abból is, hogy milyen 
kétségbeesett küzdelem folyt Európában a világi 
hatalom és az egyház között a középkortól kezdve 
a reformáción keresztül a felvilágosodásig, mely az 
állam és a vallás szigorú elválasztását tűzte ki célul. 
A sokféle nemzetből egybekovácsolódott Egyesült 
Államok például jóval megengedőbb az egyházakkal 
kapcsolatban, és sokféle felekezet virágzik benne. 
Franciaországban, a felvilágosodás szülőhazájában 
viszont azóta is egyedülállóan komolyan veszik a sze-
kularizációt. Mára csak annyi változás történt, hogy 
már nem a katolikus egyház a fő ellenfél, hanem az 
iszlám. Az elmúlt harminc év alatt ugyanis a hajdani 
gyarmattartó országban 5-ről 6 millióra nőtt az isz-
lámhívők száma. Ez már olyan fenyegetést jelent a 
nemzeti kultúrára, hogy komoly intézkedéseket lép-
tettek életbe, 2011-ben például betiltották a nyilvá-
nos helyeken az arcot eltakaró női viseleteket. Fran-
ciaországban tehát a könyvtárak eleve nem lehetnek 
semlegesek a törvények megszegése nélkül, hiszen 
nyilvános helyként nem engedhetik, hogy használóik 
vallásos viseletben, arcot takaró ruházatban lépjenek 
a könyvtárba. Ilyen körülmények között nem könnyű 
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a francia könyvtártudósoknak a pozitív kapcsolat ki-
építéséhez hozzájárulni a hívők és a szekularizáció 
buzgó védelmezői között.
A vallásos könyvtárhasználók információs szükség-
leteinek felmérése és józan kielégítése érdekében 
a szekuláris és a vallásos kutatók együttműködése 
lenne a leggyümölcsözőbb, például a pragmatikus 
kutatás kilenclépéses modelljének alkalmazásával. 
A szükséges lépések: a közös nyelv megtalálása, ki-
alakítása; a problematikus helyzet meghatározása, 
egyes elemeinek definiálása; analóg problémák meg-
oldásainak feltérképezése; egy vagy két megoldás 
kidolgozása; tesztelése; finomhangolása; a sikeresek 
bevezetése szélesebb körben; a hatékony működés 
folyamatos monitorozása; a változások nyomán a 
problémás szituációk újbóli vizsgálata.

(Fazokas Eszter)

8/2016

FoRtIeR, alexandre – BuRKell, Jacquelyn: hidden 
online surveillance: what librarians should know to protect 
their own privacy and that of their patrons. – Bibliogr. In: 
Information technology and libraries. – 34. (2015) 3., p. 
59-72.

Titkos online megfigyelés. Mit kell a könyvtárosnak tudnia 
a magánszféra védelméről?

adatvédelem; használók képzése; Könyvtárosi hivatás

A könyvtáros szakmai felelőssége, hogy védje az 
információkhoz való hozzáférés jogát – megfigyelés 
nélkül. Ezt a jogot most egy új és növekvő fenyege-
tés sérti: a gyűjteményt és használatát személytele-
nül azonosító információk (IP-címek) megszerzése 
révén, vagyis online szokásaink nyomon követésével. 
(Kormányzati ügynökségek és kereskedelmi ténye-
zők a ludasak ebben.)
A tanulmány áttekinti az online szokások nyomon 
követését (behavioral tracking), megállapítja előnye-
it és hátrányait, leírja a használt mechanizmusokat, 
melyeket nyomkövetésre használnak, és használható 
stratégiákat kínál azok felismerésére és korlátozására. 
A szerzők érvekkel támasztják alá, hogy ez a tudás 
alapvető fontosságú a könyvtáros számára, mert (1) 
a könyvtárosnak úgy kell értékelnie az ajánlott we-
bes oldalakat – figyelembe véve a nyomon követési 
gyakorlatot –, hogy óvja az olvasó magánszféráját 
is, és (2) az információs műveltségi foglalkozások 

alkalmával beszélnie kell a nyomkövetésről is, hogy 
az olvasók védeni tudják privát szférájukat.

(Autoref.)

9/2016

haavISto, tuula: libraries are participants in an open 
society In: Scandinavian library quarterly. – 48. (2015) 3., 
p. 14-15.

a könyvtárak egy nyitott társadalomban

kiállítás; közművelődési könyvtár; Nemzetiségi olvasó; 
tájékoztatás szabadsága

Finnországban utoljára egy helsinki könyvtárban a 
Charlie Hebdo szatirikus hetilap alkalmazottai el-
leni, 2015. tavaszi terrorista merénylet áldozatainak 
emlékére rendezett emlékkiállítás váltott ki vitát. A 
Finn Képregény Társaság a kiállítást a folyóirat saját 
képanyagából és a képregényrajzolók ez alkalomból 
készített műveiből állította össze. A vitatható anya-
gokat is tartalmazó kiállításnak tudatosan ott adtak 
helyet, ahová a látogatók véletlenül nem juthattak el. 
A hatás komoly volt, de nem provokatív.
A kiállítás ellentétes érzelmeket keltett: a muszlim 
közösség összezavarodott, mások a támadástól félve 
elítélték, hogy a kiállítást a könyvtárban rendezték. A 
könyvtár alkalmazottai is kifejezték véleményüket, 
de bíztak vezetőikben, hogy megvédik a kiállítást. 
Volt ugyan néhány fenyegetés, de tettekre nem került 
sor. Valójában üdvözlés fogadta a muszlim közösség 
tervezett demonstrációját, mivel azt legális módon 
szervezték. A kiállítás eredményeként találkozó jött 
létre a könyvtár és a muszlim közösség vezetése kö-
zött. A kifejezés szabadsága és a felelősség közötti 
kapcsolat finn értelmezése akkor igazolódott, amikor 
a muszlim vezetők elmondták, nekik hogyan kell hi-
dat építeni híveik és a világi közösség nézetei között. 
A könyvtár vezetőinek sikerült meggyőzni a tárgyaló 
partnereket arról, hogy a muszlim családok gyerekei 
véletlenül sem láthatják a kiállítást.
A szólásszabadság került veszélybe 2013-ban a 
Jyväskyläi Városi Könyvtárban is, amikor egy kiadó 
olyan kiállításra kért helyet, amely a finn jobboldali 
szélsőségesekről szóló új műveket mutatja be. A he-
lyi jobboldali szélsőségesek megtámadták a kiállítást, 
megkéselték az őrt. A támadókat később elítélték, de 
az incidens is bizonyította, hogy a finnek a könyv-
tárat általában szent helynek tekintik, nyugalmuk 
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megsértése a közmédiában és az újságokban erőteljes 
érzelmeket vált ki.
Az események után a finn könyvtári közösségben is 
szaporodtak a viták, elsősorban a 2013-ban tartott 
szakmai rendezvényeken és online fórumokon. Hel-
sinkiben a Charlie Hebdo miatti zűrzavar egybeesett 
a könyvtár stratégiai munkájával és a könyvtári ér-
tékek felülvizsgálatával. A vezetés és a munkatársak 
között valódi viták folytak. A következtetések világo-
sak voltak: a szólásszabadság a legfontosabb érték; a 
biztonságot garantálni kell, de nem lehet mögé bújni, 
és a felelősséget a társadalomra hárítani.
2010-ben, amikor a finn könyvtárakat felszólították, 
hogy vegyenek részt a Belügyminisztérium és az Eu-
rópai Unió által meghirdetett Diszkriminációellenes 
zóna kampányban, csak néhányan válaszoltak a ki-
hívásra. A könyvtárak kívülállónak érezték magukat, 
úgy gondolták, ez nem rájuk tartozik. A semlegesség 
és a biztonságra törekvés nemcsak finn jelenség, 
például 2012-ben az IFLA konferenciáján a vita a 
szólásszabadság nyílt támogatásának elkerüléséről 
szólt. Meg kell találni az egyensúlyt a nyitottság és 
az olvasók, a dolgozók biztonsága között.
A finn városokban nagyon figyelnek a biztonságra, 
vannak tervek a kockázat kezelésére, az előre nem lá-
tott eseményekre. A könyvtár nyitottságának biztosí-
tásához az egyik eszköz a felkészültség. A jyväskyläi 
könyvtár példamutatóan járt el, a személyzetnek volt 
ismerete a válságkezelésről, és amikor a valóságban 
válsághelyzet alakult ki, tudta, mi a teendő.
A szólásszabadság és a felelősség kérdése azóta 
foglalkoztatja a szerzőt, a Helsinki Városi Könyvtár 
igazgatóját, amikor egy dán újságban megjelentek a 
Mohamed-karikatúrák (2005). Célja, hogy a könyv-
tárak állandóan emlékezzenek Nelson Mandela mon-
dására, mely szerint a szabadsággal együtt jár a má-
sokért viselt felelősség. A könyvtárak feladata, hogy 
a közhangulatot a kifejezés szabadsága, a tolerancia 
és a különböző népcsoportok közötti őszinte párbe-
széd irányába befolyásolják.

(Viszocsekné Péteri Éva)

10/2016

hytteBalle IBanZe, Karen – SanDFæR, anne: the 
long haul towards open research results In: Scandinavian 
library quarterly. – 48. (2015) 1-2., p. 10-12.

A nyílt kutatási eredményekhez vezető hosszú út

elektronikus könyvtár; Fejlesztési terv; Hozzáférhetőség; 
Megőrzés; Publikálás -tudományos kiadványoké

Dániában hároméves előkészítés után 2014 júniusá-
ban egy országos bizottság megfogalmazta a nyílt 
hozzáférés stratégiáját. A nyílt hozzáférés zöld útját 
alkalmazzák: a kutatók kézirataik egy példányát in-
tézményi vagy tematikus digitális archívumokban 
helyezik el (ezt párhuzamos közreadásnak is neve-
zik). Azt a célt tűzték ki, hogy 2017-re a 2016-ban 
publikált cikkmennyiség 80%-a, 2022-re pedig az 
előző évben publikált cikkek teljes köre legyen nyílt 
hozzáféréssel elérhető.
2014-ben a Denmark’s Electronic Research Library 
(DEFF) finanszírozásával kétéves projekt indult. 
Egyik célja a Dániai Nyílt Hozzáférés Titkárságának 
(OA titkárság) létrehozása az érintett szak-, tudomá-
nyos és felsőoktatási könyvtárak részvételével. Az 
OA titkárság – többek között – összefogja és támo-
gatja a könyvtárak nyílt hozzáféréssel kapcsolatos 
kezdeményezéseit, továbbá fórumot létesít a tapasz-
talatcseréhez.
Az ambiciózus stratégia csak fokozatosan valósul 
meg. Jelenleg még csak a dán kutatási eredmények 
7%-a szabadon hozzáférhető. A kutatók szerint példá-
ul a nyílt hozzáférésű publikálás költséges és megter-
helő. A könyvtáraknak meg kell ismertetniük a kuta-
tókkal, mire jogosultak, és meg kell nyugtatniuk őket, 
hogy ez a módszer nem rontja a minőséget.
A jövőben az egyetemek értékelésénél azt is vizsgál-
ják, mennyire tartják be a nyílt hozzáférési stratégia 
követelményeit. Szakterületenként jelentős eltérések 
tapasztalhatók. A természettudományi, műszaki és 
orvostudományi területen a publikációk legtöbbje 
szakfolyóiratokban és konferenciai kötetekben jele-
nik meg, ami könnyen átadható a digitális archívu-
moknak. A humán és a társadalomtudományi kutatók 
ugyanakkor főként monográfiákban, antológiákban 
és kutatási jelentésekben teszik közzé eredményeiket, 
és ezek a publikációk nem igazán alkalmasak a digi-
tális archívumokban való párhuzamos közreadásra.
A könyvtárak csak akkor tudnak jól teljesíteni a nyílt 
hozzáférés stratégiájának megvalósítása terén, ha 
együttműködnek az anyaintézményeikkel. A tevé-
kenységüket segítő OA titkárság egyaránt foglalkozik 
az infrastruktúra, a licencek, a gazdaságosság és az 
igények kérdéseivel.

(Hegyközi Ilona)



Könyvtári Figyelõ 2016/1108

11/2016

PInFIelD, Stephen: Making open access work: the 
“state-of-the-art” in providing open access to scholarly 
literature. – Bibliogr. In: online information review. – 39. 
(2015) 5., p. 604-636.

Nyílt hozzáférés biztosítása a tudományos irodalomhoz: 
helyzetkép

elektronikus folyóirat; elektronikus könyvtár; hozzáférhe-
tőség; Publikálás -tudományos kiadványoké

A cikk áttekintést ad a tudományos kommunikáció 
egyik legfontosabb és legvitatottabb területéről, a ku-
tatási eredmények nyílt hozzáférésű (OA) publikálá-
sáról és terjesztéséről. Leírja és bemutatja az eddigi 
trendeket és a jövőbeli kihívásokat azon érdekeltek 
számára, akik nyílt hozzáférést biztosítanak a tudo-
mányos szakirodalomhoz.
A dolgozat több, egymással összefüggő bizonyíték-
szálból áll, melyekről a mostani diskurzus folyik a 
nyílt hozzáférésről, ideértve a lektorált szakirodalmat, 
a szürke irodalmat és más kommunikációs formákat 
(blogok és online vitafórumok). A tanulmány a 2010 
óta megjelent lektorált szakirodalom nagy léptékű 
szövegelemzését végzi el a VOSviewer eszköz fel-
használásával, kiindulásképpen az OA diskurzusban 
felmerült témák kifejtéséhez. A tanulmány számos 
fontos kérdéssel foglalkozik, beleértve a „zöld” út 
(a repozitóriumokban való elhelyezés) és az „arany” 
út (folyóirat-kiadás) közötti kapcsolatot, az OA-hoz 
kapcsolódó, fejlődő tudásalapot, a kutatók attitűdjét 
és szokásait, a politikai irányokat, a repozitóriumok 
menedzsmentjét, a folyóiratoknak a tudományos 
kommunikáció jövőjét illető fejlesztéseit és az intéz-
ményi válaszokat, témákat. Ez azt sugallja, hogy a 
jelenlegi kihívások most arra összpontosítanak, ho-
gyan tehető az OA a gyakorlatban működőképessé, 
miután túljutottunk azon a vitán, hogy ennek kelle-
ne-e lennie. A cikk strukturált, bizonyítékon alapuló 
képet ad a nyílt hozzáférés legfőbb témáiról, és kulcs-
fontosságú területeket jelöl ki a jövőbeli kutatások és 
politika számára.

(Autoref.)

12/2016

teRRaS, Melissa: opening access to collections : the 
making and using of open digitised cultural content. – 
Bibliogr. In: online information review. – 39. (2015) 5., 
p. 733-752.

Hozzáférést biztosítani az állományhoz. Nyílt digitalizált 
kulturális tartalmak előállítása és használata

Digitálizálás; Hozzáférhetőség; kulturális örökség; Meg-
őrzés

A dolgozat célja, hogy bemutassa a nemzeti kulturális 
örökség tartalmaihoz való hozzáférés növelése érde-
kében és a nyílt hozzáférés mozgalom (Open Access 
Movement, OAM) keretében folytatott digitalizálá-
si tevékenységet. Leírja, hogy a digitális kulturális 
örökség tartalmainak egyre nyitottabb engedélyezése 
lehetőséget ad a művészetek és a humán tudományok 
kutatói számára a kulturális örökség anyagaihoz való 
hozzáférésre és azok elemzésére.
A tanulmány elsősorban a jelenlegi digitalizálási en-
gedélyezés (licensing) légkörének a szakirodalmát 
és mértékét tekinti át. Leírja a most folyó kutatási 
projektekből, a nyílt hozzáférésről és a digitalizá-
lásról a közelmúltban megjelent irodalomból vett 
példákat, hogy rávilágítson azokra a lehetőségekre 
és korlátokra, melyekkel a képtárak, könyvtárak, 
levéltárak és múzeumok (GLAM) már a digitális 
örökség tartalmainak létrehozása és használata előtt 
szembesülnek. Az a digitális információs környezet, 
melyben a digitalizált tartalmak létrejönnek és szol-
gáltatják őket, nagyon megváltozott. Lehetővé teszi 
a digitális adatok újrafelhasználását és megosztását, 
ösztönzi a kutatást az egész szektorban, noha vannak 
még engedélyezési problémák. Továbbra is fennáll 
annak a lehetősége, miként lehet:

tanulmányozni a nyílt hozzáférésű kulturális örök- –
ség használatát és a használóit;
terjeszteni és előmozdítani a nyílt kulturális ada- –
tok befogadását;
meggyőzni az intézményeket, hogy nyílt, hozzáfér- –
hető formában tegyék közzé adataikat;
olyan aggregátorokat és keresési lehetőségeket ki- –
fejleszteni, hogy az információs forrásokat úgy kap-
csolják össze, hogy azok kereshetők legyenek;
a nagy teljesítményű számítástechnikai eszköz- –
parkot a legjobban felhasználni annak az óriási 
adatmennyiségnek az elemzésére és feldolgozásá-
ra, ami a szerző szerint most az egész ágazatban 
rendelkezésre áll.

Remélhető, hogy az az áldás, hogy ezek az anyagok 
nyíltan elérhetők, már világossá teszi – és másokat 
is ösztönöz a GLAM szektorban –, hogy érdemes 
megfontolniuk gyűjteményeik nyílt hozzáférésűvé 
és új célokra használhatóvá tételét.
A magas minőségű, nyílt hozzáférésű források meny-
nyiségi növekedése a kulturális örökség területén 
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gazdagabb kutatási környezetet eredményez, mely-
ben nőni fog a történelem, a kultúra és a társadalom 
megértése.
A tanulmány az első alkalommal foglalja össze a 
digitalizálás és a kulturális örökség területének je-
lenlegi helyzetét a nyílt hozzáférési mozgalommal 
összefüggésben, és rávilágít a művészetek, a humán, 
társadalom- és történettudományok kutatói és okta-
tói előtt álló lehetőségekre. Egyben állásfoglalás is, 
amely arra ösztönöz, hogy napirenden tartsuk a kul-
turális örökség területén a nyílt hozzáférést, és be is 
mutatja azokat a lehetőségeket, melyek a kultúra és a 
társadalom tanulmányozására léteznek, ha az adatok 
nyílt hozzáférésűek.

(Autoref. alapján)

Lásd még 3, 31, 32, 34

Nemzeti könyvtárügy

13/2016

GaRIBaShvIlI, Irakli: libraries in Georgia in 2004-2015 
In: Journal of library administration. – 55. (2015) 5-8., p. 
549-561.

Grúzia könyvtárügye 2004-től 2015-ig

egyesület -könyvtári -nemzeti; Könyvtárügy
A Grúzia könyvtárügyének jelenlegi helyzetéről adott 
általános áttekintés konklúziója szerint annak ellené-
re, hogy az államnak nincs világos politikája vagy 
stratégiája a könyvtári szolgáltatások tekintetében, és 
hogy 2006 és 2012 között jelentős könyvtárbezárás 
zajlott, a könyvtárak ma jobb körülmények között, 
újabb berendezéssel és korszerűsített gyűjteménnyel 
várják olvasóikat, akik számára gyorsan fejlesztettek 
ki innovatív, információtechnológiai alapú szolgálta-
tásokat is. Figyelemre méltó az elektronikus kataló-
gusok fejlődése, a digitalizálás, az innovatív és krea-
tív szolgáltatások, az oktatás és képzés új tananyaga, 
a használóközpontú programok és szolgáltatások.
Ugyanakkor sem az állami intézményekben, sem a 
társadalomban nem változott meg a könyvtárakkal, 
könyvtárosokkal szembeni magatartás. A könyvtáro-
sok szerepe és jelentősége általánosan alulértékelt, és 
ez a támogatás teljes hiányában is megmutatkozik. 
Hiányzik a könyvtári szolgáltatások stabil fejlesztését 
célzó közös stratégia fontosságának és hatékonyságá-
nak megértése. A grúz könyvtáregyesület az egyetlen 

olyan szervezet, amely következetesen dolgozik eze-
ken a problémákon.
Említést érdemel még, hogy a grúz könyvtárosok és 
információs szakemberek új és aktív kapcsolatokat 
alakítottak ki külföldi kollégákkal vagy partnerin-
tézményekkel. Az országos tudományos könyvtár 
egyre inkább vezető szerepet tölt be a tudományos 
és felsőoktatási könyvtárak között a szolgáltatások 
korszerűsítése, az új technológiák fejlesztése és a 
tudományos kommunikáció új módszereinek támo-
gatása terén.

(Mohor Jenő)

14/2016

RaneMo, Cecilia: the route to comprehensive national 
library statistics In: Scandinavian library quarterly. – 48. 
(2015) 1-2., p. 42-44.

Az átfogó nemzeti könyvtári statisztika felé vezető út 
Svédországban

Jogszabály -könyvtárügyi; Könyvtári rendszer -országos; 
Statisztika

A könyvtári statisztika módosításának oka elsősorban 
az, hogy elérjék a svéd hivatalos statisztika minőségi 
szintjét. A 2013-ban életbe lépett új statisztikai tör-
vény magasabb minőségi követelményeket írt elő, 
és azt, hogy közelítsen az európai statisztikai gya-
korlathoz. A korábbi modell erre alkalmatlan volt. 
Az adatok gyűjtése négy különböző kérdőív alapján 
történt, melynek a kérdései is eltértek egymástól 
(könyvtártípus szerint).
Amióta a svéd könyvtárak regionális rendszerben 
működnek, és egyre több könyvtárat integrálnak, nem 
logikus, hogy eltérő kérdéseket kapjanak. Az új sta-
tisztikai rendszerben a kérdések a média tartalmára 
irányulnak, nem a média típusára. Az érdekes, hogy 
milyen tartalmat akarnak a felhasználók, nem pedig 
az, hogy milyen formátumút. (Nem tudtak persze 
ellenállni az olyan kérdések feltételének, hogy „írott 
könyv” vagy „hangos könyv”, de nincs olyan, hogy 
„nyomtatott vagy digitális” – ld. a http://bibstat.libris.
kb.se/surveys/example/ címen a svéd kérdőívet.)
Az új svéd könyvtári törvény eredményeként (2014) 
már új kérdések szerepelnek a kérdőívben; a törvény 
előtérbe helyezett bizonyos használói csoportokat, s 
emiatt külön kérdések vonatkoznak a gyermekek-
re, fiatalokra, diszlexiásokra, az idegen nyelvű és a 
nemzeti kisebbségi nyelvű dokumentumokra is. (A 
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könyvtárstatisztikai szakértői csoport javaslatai is 
hatottak a kérdőív kialakítására.)
Először vázolták az új kérdőívet, és kikérték az érin-
tettek (szervezetek, hivatalok, érdekelt csoportok, 
könyvtárosok, szakértők és olvasók) véleményét. 
Rengeteg visszajelzés érkezett, s ezek döntően be-
folyásolták a kérdőív végső kialakítását. (A meg-
határozásoknál felhasználták a nemzetközi szabvá-
nyokat is.) A mintavételt úgy szűkítették, hogy min-
den közpénzből fenntartott könyvtárra kiterjedjen, 
melyek hetente legalább 20 órát nyitva tartanak. Az 
iskolai könyvtárak okoztak csak gondot: úgy tűnt, 
hogy több helyen nincs is iskolai könyvtár, és mert a 
nemzeti könyvtár minimumfeltételeket adott meg a 
személyzetre vonatkozóan (statisztikai célból), vita 
indult, hány könyvtárosra van szükség egy iskolai 
könyvtárban.
Svédországban sohasem létezett teljes lista a köz-
pénzből fenntartott könyvtárakról, de széles körű 
kérdőívekkel sikerült létrehozniuk egyet. (Pl. 6000 
iskolát kérdeztek meg, van-e könyvtáruk, és csak 
820-ban volt. Nehezebb volt könyvtárra találni, mint 
gondolták.) Végül nagyjából 2200 könyvtárat találtak 
önálló telephellyel, címmel, melyek megfeleltek a 
kritériumoknak (ld. svédül a http://bibdb.libris.kb.se/
search?q=* címen).
A gyűjtött adatok minősége érdekében automatizált, 
hálózati alapú rendszert választottak. A válaszok egy 
adatbázisba kerülnek, melyből aztán beszámolók 
nyerhetők diagramokkal, grafikonokkal. Svédország-
ban minden településnek rendelkeznie kell könyvtári 
tervvel, és használhatják az adatbázist arra, hogy lás-
sák, miképpen valósult meg a tervük.
Egy-egy település összes könyvtára közösen jelent-
heti be statisztikai adatait – feltéve, ha ugyanazt a 
rendszert használja. (Így a jelentések száma is csök-
kent.)
Meglepetést okozott, hogy az új összesített számok 
megegyeztek a korábbi évek adataival, noha a kér-
dőív radikálisan megváltozott. Az integrált könyvtári 
rendszerek svéd beszállítóinak pedig nem volt még 
idejük változtatni a kinyerhető statisztikák beállítá-
sán, ezért nehéz volt az új kérdőív kitöltése; emiatt 
2015-ben rendszerfejlesztést kell végrehajtaniuk. 
Enyhén csökkent a válaszadó könyvtárak száma is, 
noha az adatszolgáltatás kötelező Svédországban, 
de a statisztikai adatközlést végző könyvtárosok tü-
relmesen és jól dolgoztak a sok változtatás ellenére. 
Folytatás a következő évben!

(Murányi Lajos)

Együttmûködés

15/2016

MaRvIn, Stephen G.: Resource sharing in latin america 
In: Interlending & document supply. – 43. (2015) 3., p. 
138-144.

Forrásmegosztás latin-amerikában

Digitalizálás; együttműködés -belföldi; együttműködés 
-nemzetközi; elektronikus könyvtár; Fejlesztési terv; Fel-
sőoktatási könyvtár; Hozzáférhetőség

A latin-amerikai források elérhetőségével két nem-
zetközi projekt foglalkozik: az egyik 2009-ben az 
IFLA keretében folyt a tudományos könyvtárak kon-
zorciumainak fejlődéséről, a másik célja a könyvtári 
konzorciumok fejlesztéséhez szükséges képzés volt. 
A könyvtári konzorciumok tanulmányozásához öt or-
szágot választottak ki: Argentína, Chile, Costa Rica, 
Guatemala, Peru. Perura azért esett a választás, mert 
egy soknemzetiségű országban akarták az együtt-
működést és a nemzeti fejlesztési projekteket meg-
ismerni. A fejlesztési projektbe később Honduras, 
Nicaragua és Bolívia is bekerült, a képzési projekt-
ben pedig további országok képviselői vettek részt. 
A résztvevők és az INASP (International Availability 
for Scientific Publications) együttműködésének célja 
az volt, hogy az országok önállóan tudják a munkát 
irányítani, végrehajtani, fenntartani. Sok egyetemi 
könyvtárban és kutatóintézetben van osztott szolgál-
tatás nyílt forrásokból, többeknél digitalizált folyó-
iratcikkekből, máshol a diplomamunkák téziseiből. A 
Latin-Amerikában fejlesztett indexelő szolgáltatások 
mind spanyol nyelvű anyagokra épülnek.
A nemzetközi szervezetek és a Research4Life (az 
ENSZ-szervezeteket, amerikai egyetemeket és nem-
zetközi kiadókat összefogó) vállalkozás az UNESCO 
legnépszerűbb adatbázisait használja az iparilag fej-
lett országok és a fejlődő világ közötti tudományos 
különbség csökkentésére. Az IFLA-projektben részt 
vevő országok is használják a Research4Life szolgál-
tatásokat, nyelvi akadályok itt is vannak.
A nemzetközi szervezetek által támogatott, fontosabb 
digitalizálási projektek:

folyóiratok: LAMJOL, Latindex, Redalyc,  –
SciELO,
könyvek: El Libro Total (klasszikus spanyol  –
irodalom),
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disszertációk, tézisek: Cybertesis. –
A CLADEA szervezet bekapcsolódott egy 200 intéz-
ményt összefogó, a tudomány támogatását és bibli-
ográfiai szolgáltatások nyújtását célzó projektbe. A 
tagok a folyóiratcikkek megosztása alapján 24 óra 
alatt szolgáltatnak egymásnak, a CLADEA menedzs-
ment témában segíti a vitákat és a tudásmegosztást, a 
könyvtári menedzsment számára is tart képzést.
Intézményi repozitóriumok:

La Referencia – a tagországok által az OAI- –
PMH protokoll szerinti metaadatokat integ-
rálja a RedCLARA, Latin-Amerikát átfogó 
hálózati infrastruktúrában elérhető, nemzeti 
repozitórium-hálózatok alapján;
Alice2 –állandó környezetet biztosít a kuta- –
tásban és az oktatásban, különös figyelemmel 
a Latin-Amerika és Európa közötti együttmű-
ködésre;
ECLAC – Latin-Amerika és a Karibi Térség  –
Gazdasági Együttműködési Bizottsága 2014-
ben Peruban indított repozitóriuma, több mint 
35 ezer digitális publikáció egy pontról történő 
elérését teszi lehetővé, a dokumentumok vég-
ső, legális változatának a hosszú távú megőr-
zését biztosítja.

Tény, hogy a nagy nemzetközi tudományos indexelő 
szolgálatok latin-amerikai anyagokat alig dolgoznak 
fel, a latin-amerikai szerzőkre nincsenek hivatkozá-
sok, nem jelennek meg a nemzetközi rangsorokban; 
ez oda vezet, hogy az egyetemek nem tudják teljesí-
teni az akkreditáció követelményeit.
2014-ben vita alakult ki a WIPO és a latin-amerikai 
és karib-térségi csoport között a könyvtári szolgál-
tatásokat érintő szerzői jogi kérdésekről. Az IFLA és 
a szakkiadók nemzetközi szervezete bekapcsolódott 
a megoldásba.
Több országban igyekeznek megőrizni az ősi nyel-
veket és a kultúrát, Guatemalában találtak egy 23. 
nyelvet, Hondurasban a jövő nemzedékek számára 
írnak ősi nyelven könyveket.
A kulturális, oktatási és tudományos minisztériumok 
feladata az infrastruktúra, a wifi-hálózatok fejlesz-
tése, a sávszélesség növelése. Nemzeti vagy nem-
zetközi szintű támogatás elsősorban a technológiai 
fejlesztésre várható. A nyelvnek, a könyvtáraknak és 
az egyetemeknek több évszázadra volt szükségük a 
közös tudományos és oktatási javak kialakításához. 
A korszerű elektronikus rendszerek kaput nyitnak a 
világra, az új mobil és globális interaktív kapcsola-
tok az IFLA-nak az információelérés szabadságára 

irányuló erőfeszítéseit támogatják; erre Latin-Ame-
rikának különösen szüksége van.

(Viszocsekné Péteri Éva)

Lásd még 23, 39

Jogi szabályozás

16/2016

altenhöneR, Reinhard – SChöneBoRn, Katharina: 
Der lizenzierungsservice vergriffene Werke als Beitrag 
zur Digitalisierung der literatur des 20. Jahnrhunderts 
: ein neuer Dienst der Deutschen nationalbibliothek In: 
Dialog mit Bibliotheken. – 27. (2015) 2., p. 30-33.

A már nem kapható művek licencszolgáltatása – hozzájá-
rulás a 20. századi irodalom digitalizálásához

Digitalizálás; Hozzáférhetőség; központi szolgáltatás; 
Nemzeti könyvtár; Szerzői jog

A nyomtatott szövegek láthatósága és a kutatók általi 
használata egyre inkább függ attól, hogy elérhetők-e 
az interneten. Míg a korábbi századok művei már 
nagy számban digitalizálva megtalálhatók a háló-
zaton, a 20. század terméséről ez nem mondható el, 
csak az egészen újak készültek digitalizált formában. 
Ebben nem csak a szerzői jog a ludas, de főleg az. A 
szerzők nagy része nem látja be, hogy az elektroni-
kus változat a kiadás számára komoly variáns lehet. 
A gyakorlatban sem a kiadók, sem a könyvtárak nem 
látnak üzletet a digitalizálásban. A probléma közel 
másfél millió 20. századi monografikus művet érint 
Németországban. Ennek nyomán a törvényhozás úgy 
döntött, hogy újraszabályozza az 1965. december 
31. előtt Németországban megjelent nyomtatott, de 
már nem kapható művek ügyét. A törvény jogtiszta 
helyzetet teremt e művek digitalizálásához. A törvény 
felsorolja az érintett szereplőket – köztük a Német 
Szabadalmi és Védjegyhivatalt (DPMA).
Az új törvény a Német Nemzeti Könyvtár (DNB) szá-
mára is lehetőséget nyújt, hogy könyvtárként 20. szá-
zadi állományát digitalizálja, és ehhez az interneten 
hozzáférést biztosítson. Más könyvtárak is és élhet-
nek a törvény adta lehetőséggel. A DNB ezért új köz-
ponti szolgáltatást vezetett be Lizenzierungsservice 
Vergriffene Werke (WLiS) néven. A folyamat kidol-
gozásában részt vett a Német Könyvtárak Szövetsége 
(dbv) és jogkezelő szervezetek is. 
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A továbbiakban a szerzők részletesen leírják, bemu-
tatják, hogyan működik a már nem kapható művek 
licencszolgáltatása (Lizenzierungsservice Vergriffene 
Werke = WLiS). A lényeg az, hogy a DPMA-hoz kell 
benyújtani a kérelmet, s az engedély hat hét elteltével 
érkezik meg, akkor elkezdhető a digitalizálás, majd 
a közzététel.) A regisztrált könyvtárak is láthatják a 
kérelmezett mű adatait, s ha ők is tervezték a digita-
lizálást, partnerként csatlakozhatnak a kérelmezőhöz 
– megosztva a felmerülő költséget és munkát.)
2015. július vége óta vehető igénybe a szolgáltatás 
(WLiS). A DNB a beüzemelés során elsőként 350 cí-
met regisztrált, és igényelt licencet. A többi könyvtár 
már az első nap regisztrált és adott be licencigényt. 
Számukra és minden érdeklődőnek a DNB honlapján 
bőséges információk állnak rendelkezésre. Bővebb 
információk találhatók a www.dnb.de/vwlis/faq/ 
vagy a vergriffene.werke@dnb.de címen.
Az új szolgáltatás sikerétől, minőségi továbbfej-
lesztésének megvalósításától és a törvényben már 
jelzett, a periodikákra való kiterjesztésétől függ, 
vajon a törvényalkotó által kezdeményezett modell 
beválik-e a gyakorlatban (a különböző részvevők 
együttműködése révén egy méltányos érdek-ki-
egyenlítődés valósuljon meg a szerzői jogi védelem 
alatt álló művek digitalizálására). (A folyóirat e szá-
ma elolvasható a http://www.dnb.de/SharedDocs/
Downloads/DE/DNB/service/dialog20152Volltext.
pdf?_blob=publicationFile címen is.)

(Murányi Lajos)

17/2016

tIKunova, Irina Petrovna: knižnye pamâtniki : ûridičeskie 
i organizacionnye problemy gosudarstvennoj registracii 
In: Bibliotekovedenie. – (2015) 3., p. 23-30.

Muzeális könyvek: az állami nyilvántartásba vétel jogi és 
szervezési problémai

Fejlesztési terv; központi nyilvántartás; Megőrzés; Nem-
zeti könyvtár; Régi és ritka könyvek

A régi és értékes könyvek megőrzésének Oroszor-
szágban a 19. század második felétől kezdődően 
vannak hagyományai; feltárásukat és állami nyil-
vántartásba vételüket a mai Oroszországi Állami 
Könyvtár ((Rossijskaâ gosudarstvennaâ biblioteka 
= RGB) elődje javasolta az 1980–1990-es években. 
A kezdeményezés nyomán a kulturális minisztérium 
megrendelésére az RGB-ben kidolgozták a nyilván-

tartás, a tárolás és a védelem általános elveit és rend-
jét, az Oroszországi Föderáció muzeális könyveiről 
szóló szabályzatot. A dokumentumot egyeztetésre 
szétküldték az érdekelt főhatóságoknak, jóváhagyá-
sá ra azonban nem került sor. A könyvtári állományok 
megőrzésének 2001–2010-re szóló nemzeti prog-
ramjában szereplő Muzeális könyvek alprogramnak 
kellett megoldania a régi könyvek feltárásának és re-
gisztrációjának feladatát; a szervezési és tudományos 
módszertani központ funkciót az RGB-re bízták, a 
finanszírozás az Oroszország kultúrája célprogram-
ból folyt. A tíz év alatt kidolgozták a nyilvántartási 
rendszer jogi, tudományos-módszertani, technológiai 
és szervezeti alapjait. 2003-ban fogadták el a Muzeá
lis könyvek. Általános követelmények c. szabványt, a 
könyvtári törvény 2009. évi módosítása szorgalmazza 
az e téren folyó munkát. A joggyakorlatba bekerült a 
„muzeális könyv” és a „muzeális könyvek regisztere” 
fogalom; a régi könyvek regisztrációja az állomány 
tulajdonosára és az államra egyaránt vonatkozó jogi 
előírás (norma) lett.
Az RGB munkatársai igyekeztek feltárni a régi köny-
vek lehetséges tulajdonosait, megbecsülni a gyűjte-
mények nagyságát. Több millió kéziratos könyvről, 
nyomtatott könyvpéldányról, és néhány száz könyv-
gyűjteményről kaptak adatokat. Megkezdődött az ős-
nyomtatványok bibliográfiai adatbázisainak építése, 
a legértékesebb gyűjtemények adatainak gyűjtése. 
2005-ben indult a régi könyvekkel foglalkozó regi-
onális központok hálózatának kialakítása. 2011-re 
Oroszországban 83 régióból 77-ben összesen 480, 
régi könyveket is tároló intézményt, 519 könyv-
gyűjteményt és 120 ezer régi könyvnek tekinthető 
dokumentumot találtak (lásd http://kp.rsl.ru). 2009–
2012-ben az RGB a DIT-M céggel együttműködve 
az OPAC-Global alapján fejlesztette A régi könyvek 
össz-oroszországi gyűjteményét (Obŝerossijskij fond 
knižnyh pamâtnikov, ún. országos gyűjtemény) és a 
Muzeális könyvek regisztere információkereső rend-
szert. A 2011–2020-as időszakban a régi könyvekkel 
folytatott munka az egyik legfontosabb; teljesítésé-
hez azonban komoly jogi és szervezési problémákat 
kell megoldani.
A könyvtári törvény meghatározza, mely könyvek és 
könyvgyűjtemények számítanak muzeális könyvnek, 
rögzíti a könyvtárak jogait, kötelességeit és lehető-
ségeit. A 2011. évi miniszteri rendelet szabályozta 
a nyilvántartásba vételt, a regiszter építési elveit, 
eljárásait. A régi könyveket először az országos 
gyűjteménybe kell felvenni, majd a Regiszterbe. A 
feladatot a Kulturális Minisztériumnak kellene vé-
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geznie, de a minisztérium erre nincs felhatalmazva. 
Az állami feladat szabályozatlansága miatt nincs se 
regisztráció, se szervezett szakértői munka, késik a 
vonatkozó szabvány felülvizsgálata. Nincs jogi alapja 
a regionális szintű munkának, a korábbi történelmi-
kulturális megosztási elveket (világszintű, nemzeti, 
regionális, helyi) a jelenlegi jogszabályok figyelmen 
kívül hagyták, így a Regiszterbe csak az országos 
szinten értékes régi könyvek kerülnek.
Az országos gyűjtemény a jogi hiányosságok elle-
nére épül a Kulturális Minisztérium által kötött szer-
ződések keretében. Technológiai alapelvek: egyedi 
könyvek esetén a rekordok fokozatos alakítása (az 
RGB alapadatait a tulajdonos könyvtár egészíti ki), 
távmunka lehetősége, a résztvevők jogosultsági szint-
jének meghatározása.
A szakemberhiány enyhítésére a szakmai átképző in-
tézményben kétéves kurzusokat indítottak. A munka 
menetét évenként országos értekezleten értékelik. A 
jogi, személyi és pénzügyi hiányok ugyan nagyban 
akadályozzák a munkát, az elért eredmények alapján 
az előrejelzések mégis optimisták.

(Viszocsekné Péteri Éva)

Könyvtárosi hivatás
Lásd 8, 67

Oktatás és továbbképzés

18/2016

CaFé, Lígia – Cunha, Miriam vieira da: les programmes 
de cycles supérieurs en sciences de l’information au 
Brésil. – Bibliogr. In: Documentation et bibliothèques. – 
61. (2015) 2/3., p. 104-108.
Res. angol és spanyol nyelven

Mesterfokú információtudományi képzés Brazíliában

Dokumentálóképzés -felsőfokú; könyvtárosképző intéz-
mény; tanterv, óraterv

A cikk röviden ismerteti a brazil mesterfokú infor-
mációtudományi programokat (Programa de Pós-
Graduação em Ciência da Informação, PPGCI) és 
azt a nemzeti értékelő rendszert, melyet a brazil 
egyetemi professzorok továbbképzési ügynöksége 

(CAPES) dolgozott ki. (Ez az oktatási minisztérium-
hoz tartozik.) Bár a program fejődött az évek során, 
a szerzők úgy vélik, ideje már az átdolgozásnak. A 
CAPES által kidolgozott értékelő rendszer fontos 
szerepet játszik: megállapíthatók vele mind az erős-
ségek, mind a fejlesztésre váró területek, valamint 
a kiválóság (excellence) megszerzéséhez szükséges 
alternatívák.

(Autoref.)

19/2016

MaDInIeR, hélène – GoRIn, Miche: la formation en sci-
ences de l’information en Suisse. – Bibliogr. lábjegyzet-
ben In: Documentation et bibliothèques. – 61. (2015) 2/3., 
p. 109-113.

Könyvtártudományi képzés Svájcban

könyvtárosképzés -felsőfokú; könyvtárosképző intéz-
mény; tanterv, óraterv

Svájcban kb. száz éve van könyvtárosképzés. Genf-
ben, ahol francia nyelven oktatnak (École de bib
lio thécaires), 1990-ben megreformálták a tanter-
vet, és mind az intézmény nevét (École supérieure 
d’information documentaire), mind a diploma nevét 
(diplome en bibliothéconomie, documentation et 
archivistique) megváltoztattak. 1995-ben ennek és 
a felsőfokú diplomák harmonizálásának törvényi 
háttere is megszületett a tartományi parlamentben, 
majd 1998-ban kiterjesztették a képzést a német és a 
francia ajkú lakosságra is.
A legforradalmibb változást 2005-ben a Bolognai 
Egyezmény aláírása hozta, melynek nyomán a svájci 
könyvtár- és információtudományi diplomák európai 
szintű ekvivalencia-skálája is elkészült.
Svájcban háromféle intézményben van felsőoktatás, 
1) a kantonális egyetemeken, 2) a szövetségi műszaki 
főiskolákon: Laussane, Zürich (écoles polytechniques 
fédérales), 3) pedagógiai és szakfőiskolákon (HES). 
Az információtudományi képzés is háromszintű, 
második és harmadik szintjét csak főiskolán lehet 
tanulni.
Az 1. szint a szakképzés, ami duális: a tanulók három 
éven át heti három napot egy dokumentációs intéz-
ményben dolgoznak, két napot iskolában töltenek, 
hogy a szükséges ismereteket megszerezzék (elméleti 
tárgyakat, általános kultúrát tanulnak), majd további 
egy év után szakmai érettségit is szerezhetnek.
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A 2. szint a BA képzés. Csak valamelyik főiskolán 
(haut école des science, HES) szervezik. A frankofon 
Genfben, a német nyelvű Coire-ben folyik azok 
számára, akik a bemenethez szükséges vagy előző 
képzésük szövetségi bizonyítványával (CFC) ren-
delkeznek. A tanított tárgyak nemcsak széles körű 
alapozást adnak, hanem szigorúan követik az élet 
diktálta változásokat. Ennek megfelelően számos 
új tantárgyat vezettek be az elmúlt években (háló-
zati technológiák, kulturális és digitális közvetítés). 
Ezek a nagy blokkok már kijelölik a négy választható 
szakirányt: a klasszikus könyvtárit, a levéltári és re
kordmenedzsmentet, a vállalati információtudományi 
és a hálózati technológiai szakirányt. A külföldön is 
letölthető, nyolchetes kötelező szakmai gyakorlatot 
is tartalmazó, 6 vagy 8 féléves tanulmányok – attól 
függően, hogy nappalin vagy munka mellett végzik-e 
a hallgatók – információs dokumentátor diplomával 
zárulnak. Ez összességében az európai skálán 180 
kredites (ECTS).
A 3. szint az MA képzés. Információtudományi dip-
lomát ad, és sokkal jobban az elméleti képzésre kon-
centrál, mint az előzőek. Tudni kell azonban, hogy az 
MA képzés kétféle amiatt, hogy 1) BA-s diplomára 
építve, államilag finanszírozott MA képzést vagy 2) 
a szakmát megújító, az ismereteket frissítő, speciális 
ismereteket nyújtó levelező képzést választ-e a hall-
gató, melynek költségét ő vagy a munkahelye fizeti. 
(Ennek összege jóval magasabb, mint a nappali kép-
zésé.) A 90 kredites, részidős, négy féléves képzés az 
első évben mindenki számára ugyanaz, a második 
évben válik el. A tananyag a nagykönyvtárak szer-
vezeti és vezetési kérdéseit, az információvezérlést, 
a webanalitikát és a webdizájnt járja körül. Az ezzel 
a diplomával rendelkező hallgatók lehetőséget kap-
nak, hogy egyetemi könyvtárak igazgatói, vezetői, 
rekord- és tudásmenedzser témakörök konzultánsai, 
profi szakemberei legyenek. 
Ezek mellett vannak különféle egyetemi képzé-
sek, melyek mindegyikében tanulhatók valamilyen 
arányban információtudományi ismeretek, de a ké-
pesítés nevében ez nem látszik. A CAS (Certificat of 
Advanced Studies) 10, a DAS (Diploma of Advanced 
Studies) 30, a MAS (Master of Advanced Studies) 
60 kreditnyi információtudományi ismeretet ad 
Svájc különböző egyetemein (Bern, Friburg, Genf, 
Lausanne, Zürich); az oktatók az egyetem és az egye-
temi könyvtár munkatársai. Ezekben főleg a technika 
újdonságain van a hangsúly. (2017-re már akkredi-
táltattak egy új 12 kredites, a könyvtári innovációk, 

fejlesztésével kapcsolatos, négy tantárgyblokkból 
álló kurzust.)

(Pajor Enikő)

20/2016

MoulaISon, heather lea – aDKInS, Denice: les 
iSchools : l’information, la techologie et l’individu. – Bibli-
ogr. In: Documentation et bibliothèques. – 61. (2015) 2/3., 
p. 62-67.
Res. angol és spanyol nyelven

az iSchoolok: az információ, a technológia és az egyén

könyvtárosképzés -felsőfokú; könyvtárosképző intéz-
mény; tanterv, óraterv

Az Információs Képzőintézmények (Information 
Schools) azok az észak-amerikai tekintélyes egye-
temi intézmények, amelyekben 2005-ben elindult 
ez a kezdeményezés, de mozgalom is, mely az in-
formációk, a technológia és az egyén kapcsolatát 
vizsgálja (ischools.org), egyben e közösség szerve-
zete is, melyek az információ területén fejlesztéseket 
kíván elérni.
A szerzők először a könyvtártudományi képzés tör-
ténetét és az Information Schools születését tekintik 
át az Egyesült Államokban, végül a hagyományos 
és az új intézmények közti feszültségek feloldásával 
foglalkoznak.
Melvil Dewey hozta létre az első iskolát 1887-ban a 
Columbia Egyetemen (New York), mely először BLS, 
majd 1905-től MLS képzést adott, de már 1926-ban 
doktorátust is lehetett szerezni Chicagóban (GSL), 
1948-ban Illinoisban és Michiganben, 1952-től pe-
dig a Columbián. A 20. század második fele nagyon 
mozgalmas volt: sok új képzőhely létesült, a Syracuse 
Egyetemen 1974-ben már szerepel az információ a 
tanszék nevében, 1984-ben pedig Wisconsin Egye-
temen a School of Library and Information Studies 
nevet választották.
A mozgalom születése 1992-re esett (University of 
Michigan), ahol a tanszéket alaposan megreformál-
ták 1996-ban, majd a tíz legnagyobb képzőintézmény 
2002-től Information Schoolnak vagy iSchoolnak 
kezdte nevezni magát.
Az iSchooltól már csak egy lépés volt az adminiszt-
rációt végző iCausus, majd az iConference létrejöt-
te. 2015-ben 65 könyvtárosképző intézmény lett a 
rendszer része; a legtöbb (27) az Egyesült Államok-
ban, 21 Európában, 3 Ausztráliában, 1 Ugandában, 
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a többi Kanadában és Ázsiában működik, és komp-
lex egészként kezelik a könyvtári, média-, újságírói, 
kommunikációs információkat és a hozzájuk tartozó 
technológiákat, amit a mindennapi, illetve a könyvtári 
gyakorlatban alkalmazni kell.
A témáról írt disszertáció (Wedgeworth, 2013) vizs-
gálatai alátámasztják, hogy e képzőintézmények 
feltételei sokkal jobbak, mint a többié, ezért okta-
tásuk is színvonalasabb. (Sok hallgatójukból lett 
felső vezető.) Más képzőintézménnyel összehason-
lítva érdekes, hogy a hallgatók létszámát, az okta-
tók felkészültségét tekintve sok a hasonlóság vagy 
azonosság, de az iSchoolokban nagyobb hangsúlyt 
kap az információszervezés és a vezetés oktatása, 
rendszeres és másfajta a minőségbiztosításuk. Ez a 
különbség feszültséget is kelt; ennek hangot is adtak 
az oktatók, akik szerint változtatni kell az ALA túl 
részletes, nehézkes és költséges minőségbiztosítási 
gyakorlatán. A szemléletbeli különbségek már 2009 
óta feszültségeket keltenek, noha hosszú távon a pár-
beszéd gyümölcsöző és reményteljes lenne.

(Pajor Enikő)

21/2016

P. holley, Robert: the challenges of teaching the intro-
ductory lIS management course. – Bibliogr. In: Journal of 
library administration. – 55. (2015) 5-8., p. 595-603.

A könyvtári menedzsmentbe bevezető kurzusok: kihívá-
sok az oktatók számára

könyvtárosképzés -felsőfokú; Munkaszervezés; oktatási 
módszer

A könyvtári menedzsmentbe bevezető kurzusok ne-
hézségét a téma bőségessége, a menedzsment elvek 
valószínűségen alapuló jellege és a könyvtári me-
nedzsment más területektől eltérő vonásai okozzák. 
A legjobb, ha őszintén elmondjuk a hallgatóknak, 
milyen előnyökkel jár a kurzus, és mik a korlátai. 
Az olyan elérhető célokra kell fókuszálunk, mint a 
legfontosabb menedzsment fogalmak bevezetése, 
készségeik szintjének emelése. Arra is kell buzdíta-
nunk hallgatóinkat, hogy határozzák meg saját me-
nedzsment-potenciáljukat.
Már a kezdetekkor kezelnünk kell a menedzsment 
kétértelműségét és azt, hogy nem egzakt tudomány, 
amelyet garantált eredmények jellemeznek, márpe-
dig számos menedzsment tankönyv biztos sikert ígér, 
ha az abban javasolt utat követjük. Az ilyen öntelt és 

mindentudást sugárzó tankönyvek figyelmen kívül 
hagyják, hogy a hallgatóknak szakmai karrierjük 
során összetett helyzetekkel kell megbirkózniuk, le-
gyenek beosztottak vagy vezetők. Ráadásul túlzottan 
optimista képet rajzolnak a menedzsmentről.
Az órákra célszerű meghívni néhány olyan mene-
dzsert, akik rajtuk kívülálló körülmények folytán 
jelentős sikertelenséget éltek meg anélkül, hogy kéz-
zelfogható hibát követettek volna el.
Fontos, hogy szóljunk arról, hogy az emberek álta-
lában másként látják a világot, mint a menedzserek. 
A hallgatóknak meg kell ismerniük saját személyi-
ségük jellemzőit is, valamint azt, hogy ezek miként 
befolyásolják döntéseiket.
A hallgatók eltérő tanulási stílusa folytán jó, ha sok-
féle módszert alkalmazunk, és eltérő feladatokat 
adunk nekik. Különösen hasznosak a szerepjátékot 
tartalmazó gyakorlati feladatok, bár ezek nehezen 
adaptálhatók online környezetre. Érdemes a tanul-
mányokat csoportmunkával elkezdeni, amelynek 
során nem egy-egy probléma megoldása áll a kö-
zéppontban, hanem annak rögzítése, hogy milyen a 
résztvevők együttműködési stílusa, ide értve önref-
lexiójukat is.
A legnagyobb nehézséget az úgynevezett puha kész-
ségek, mint a vezetői képesség, a karizma, a moti-
váltság és motiváció vagy a kitartás oktatása jelentik, 
pedig ezek teszik a kompetens vezetőt nagyszerű 
vezetővé.

(Koltay Tibor)

Lásd még 58

Egyesületek

22/2016

MaMaeva, S. a.: RBa v sisteme professional’nyh kom-
munikacij In: Naučnye i tehničeskie biblioteki. – (2015) 
7., p. 84-92.

az oroszországi Könyvtári egyesület a szakmai kommu-
nikációs rendszerben

egyesület -könyvtári -nemzeti; Folyóirat -könyvtári; hon-
lap; Kommunikáció; Rendezvény

Az Oroszországi Könyvtári Egyesület (Rossijskaâ 
bibliotečnaâ associaciâ = RBA) központi helyet 
foglal el a könyvtári világ szakmai kommunikáci-
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ós rendszerében, stabil belső információs rendszert 
hoz létre, biztosítja a közvetlen kapcsolatokat és a 
visszacsatolást a közösséggel. A szakmai együttmű-
ködés koordinációs központjaként kedvező közeget 
jelent a személyes és intézményi, ágazatközi, regio-
nális kapcsolatok bővítéséhez. Az RBA információt 
hoz létre, gyűjt, átdolgoz, szakértői értékelésnek veti 
alá, sokszorosít, közread, terjeszt, szétoszt, szervezi 
az információs áramlatokat, koordinálja az informá-
ciócserét.
Főbb eszközök:

A szakma legjelentősebb folyóirata  – Az RBA 
információs bulletinje. Első száma 1995-ben, 
még az egyesület megalakulása előtt jelent 
meg, 2003-tól elektronikus formában az RBA 
honlapján is elérhető. Az évi 3–4 szám pdf for-
mátumban olvasható, az olvasókkal nincs inte-
raktív kapcsolat.
A  – www.rba.ru 2000 novembere óta az RBA hi-
vatalos információs orgánuma. A könyvtárak vi
lága portálon közel kétezer különböző típusú, 
más-más főhatósághoz tartozó könyvtár hon-
lapjáról tájékoztat A könyvtári honlapok kata
lógusa; a könyvtári közösségeknek és egyesüle-
teknek is van saját honlapjuk, működik néhány 
portál is. 2011–2013-ban korszerűsítették az 
RBA honlapját: javult a navigáció, bővültek a 
keresési lehetőségek, megújult, kibővült a tarta-
lom. Új fejezetek jelentek meg, mint a Pályáza
tok, Az RBA kiadványai, Képviselet a hatalom
ban, Az RBA kitüntetései, Történet. Megújult 
a dizájn, több a fotó- és a videoanyag. Épül a 
Könyvtári jogszabályok és Az RBA a sajtóban 
adatbázis, a tervekben a Ki kicsoda az RBAban 
adatbázis is szerepel.

Felépítését tekintve az RBA inkább hálózati, mint 
hierarchikus szervezet. A szakmai együttműködést 
a könyvtártípusok és a tevékenységek szerint kiala-
kított 42 egység mátrixa teszi lehetővé. A szekciók 
között munkakapcsolatok, szakértői célcsoportok ala-
kulnak. Nincs éles határ a formális és az informális 
kommunikáció között.
Az RBA által szervezett szakmai rendezvények szá-
ma évről évre nő: a 2009. évi 68-ról 2015-re 123-ra 
(ebből mindössze 7 volt virtuális). Kiemelt szerepet 
játszik az RBA éves konferenciája. A szekciók és 
kerekasztalok számos rendezvénye közül említést ér-
demel a Közkönyvtárak összoroszországi fóruma és 
a szekció által évenként szervezett Bibliokaravan, a 
mezőgazdasági könyvtári szekcióban a Vidéki könyv

tárosok tábora. Nő a legkülönbözőbb formájú oktatá-
si rendezvények száma a szemináriumoktól kezdve a 
könyvtári munkatapasztalatok virtuális kiállításáig.
Az új eszközök intenzív használatbavételével radiká-
lisan változik a kommunikációs rendszer struktúrája, 
előtérbe kerülnek az együttműködés elektronikus for-
mái és módszerei. A virtuális kapcsolatok szorosab-
bá, átláthatóbbá és egységesebbé teszik a könyvtári 
világot. Nő az interperszonális kapcsolatok aránya, 
hagyományossá válnak az internet olyan szolgáltatá-
sai, mint az e-mail, a blogok, a chat, a fórumok stb. 
Az iskolai könyvtárosok blogjában közölt adatok 
szerint 2014-ben 649 blogot tartottak számon. Egyre 
nő a könyvtárosokat és esetenként olvasókat is össze-
fogó hálózati közösségek száma. 2012 októberében a 
Facebookon indult az Oroszországi Könyvtári Egye-
sület csoport, 2013-ban a menedzsmenttel és marke-
tinggel foglalkozó szekció a Facebookon két nyitott 
(a könyvtári szabványokkal és a statisztikával fog-
lalkozó) csoportot indított. Facebook-csoportja van 
még az olvasással és a fiatalok könyvtári ellátásával 
foglalkozó szekciónak és a közmédiával foglalkozó 
munkacsoportnak.
Összegezve: bár a technológiai robbanás nagy jelen-
tőségű, az élő és közvetlen kapcsolatokat a virtuális 
módszerek egyelőre sem kiszorítani, sem helyettesí-
teni nem tudják. Az ok valószínűleg abban keresendő, 
hogy a szakmai összetartozás, a közös sors a valódi 
találkozásokon érezhető. Új formák fejlesztésekor 
türelmesnek kell lenni, a gyakorlat során a különböző 
módszerek egyensúlyba kerülnek.

(Viszocsekné Péteri Éva)

23/2016

StaSSelová, Silvia: Medzinárodná spolupráca 
knihovníckych združení na pôde IFLA a v krajinách v4 : 
úspešné príklady z histórie a zo súčcasnosti Spolku slov-
enských knihonvíkov a knižnic In: knižnica. – 16. (2015) 
3., p. 11-20.

könyvtáros szervezetek nemzetközi együttműködése az 
IFla kereteiben és a v4 országaiban

egyesület -könyvtári -nemzeti; egyesület -könyvtári -nem-
zetközi; együttműködés -nemzetközi

Az 1927-ben létrehozott IFLA a világ könyvtárainak 
legnagyobb „ernyőszervezete” ma 150 országból 
1500 tagot számlál, 43 szakmai szekciót működtet 
választott nemzetközi képviselőkkel. Az IFLA első 
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nagy korszaka a 2. világháború kitöréséig tartott. 
Fontos eredmények születtek ekkor a könyvtárak 
helyzetének megszilárdításában, a könyvtárosok 
képzésében, a nemzeti és egyetemi könyvtárak ki-
alakításában, a nyilvános könyvtárak problémáinak 
kezelésében (1932-től), a szabványosítás és a nem-
zetközi katalogizálási szabályok kialakításában. 
Ebben az első szakaszban az IFLA együttműködést 
kezdett a FID-del.
A háború utáni első IFLA-ülés 1947-ben Oslóban 18 
ország 52 küldöttjével zajlott. 1954-ben Ranganathan 
kritizálta az IFLA-ban a nyugat-európai és észak-
amerikai többséget, javasolta a kontinensek aránya-
inak kiegyenlítését. A szocialista országok közül 
1954-ben elsőként Zágrábban, 1959-ben Varsóban, 
1963-ban Szófiában ülésezett az IFLA. 1967-ben 
lépett ki először Európából a szervezet, Torontóban 
tartott ülésével (korábban 1933-ban Chicagóban ülé-
sezett). A Szlovák Könyvtárosok Egyesülete 1969-
ben vált az IFLA tagjává. Az 1971-es Liverpoolban 
tartott ülés határvonal az IFLA történetében, ekkor 
tartottak az ülést megelőző szemináriumot a fejlődő 
országok tagjai számára.
1972-ben, A könyv nemzetközi évében az IFLA Bu-
dapesten ülésezett, a téma az olvasás problémája a 
változó világban volt. Az IFLA 50. évfordulója al-
kalmából a világkongresszust Brüsszelben tartották. 
1978-ban a 44. ülést a szlovákiai Csorba-tónál szer-
vezték meg. Ettől kezdve állandósult a világkongresz-
szus augusztus hónapra eső rendezése, a nagyvárosok 
mellett ekkortól kedvelt turisztikai helyszíneket is 
bevontak a szervezésbe, mindig más kontinensen. A 
rendszerváltozást megelőzően 1981-ben utoljára a 
volt szocialista országok közül Lipcsében tartották a 
kongresszust. Az IFLA 1927-es megalapítása óta az 
alábbi közép- és kelet-európai helyszínek kerültek be 
a megvalósításba: Varsó – 1936, Zágráb – 1954, Var-
só – 1959, Szófia – 1963, Moszkva – 1970, Budapest 
– 1972, Csorba-tó – 1978, Lipcse – 1981, Moszkva – 

1991. A többi 72 évben az IFLA nyugat-európai vagy 
más kontinensek országaiban ülésezett. 
Vajon mi lehet az oka annak, hogy a hajdani szocialis-
ta országok aktív részvételéhez képest a V4 országai 
a rendszerváltozást követő években kevésbé aktívan 
vettek részt az IFLA tevékenységében? Az eddigi 19 
elnök között vajon miért nem volt egyetlen V4-es or-
szág képviselője sem megválasztott tisztségviselő?
Az 1990-es határnyitással Közép- és Nyugat-Euró-
pa között szabaddá vált az út. A rendszerváltozással 
a könyvtáros egyesületek állami támogatottsága, fi-
nanszírozása is megváltozott, a választott, honorált 
képviselők önkéntesekké váltak. A V4-es országok 
képviselői sokszor csak a kulturális minisztérium 
támogatásának köszönhetően juthattak el az IFLA 
rendezvényeire. A V4-es országok képviselői 1989 
előtt jóval nagyobb befolyást gyakoroltak az IFLA-
ra, mint azt követően. Kisebb sikereket az új évez-
redben sikerült elérniük, az IFLA vezető testületébe 
2007-ben szlovák képviselő került be, majd 2008-
ban Pozsonyban tartották az IFLA Management of 
Library Associations Section ülését. A 2015–2019 
közötti időszakra ebbe a testületbe bekerült a ma-
gyar, a fehér-orosz és litván egyesület elnöke. 2014-
ben Szlovákiába látogatott az IFLA elnök asszonya, 
Sinikka Sipilä.
A Szlovák Könyvtárosok Egyesülete 2016-ban tart-
ja tevékenységének jubileumi, 70. évfordulóját. Az 
IFLA munkájában végzett nemzetközi fejlesztő tevé-
kenységéért Silvia Stasselovát az MKE vándorgyűlé-
sén 2011-ben Pécsett tüntette ki az akkori kulturális 
miniszter.
A V4-es országok számára tanulságul szolgál az IFLA 
tevékenységében betöltött változó szerepük, mely 
arra ösztönzi a közép-európai országokat, hogy ne 
önmagukban álló szigetként, hanem aktívan tegyenek 
erőfeszítéseket a saját részvételük erősítéséért.

(Prókai Margit)
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Nemzeti könyvtárak

24/2016

SChWenS, ute – RäuBeR, Jörg: aus Zwei mach eins 
: Deutsche Bücherei leipzig und Deutsche Bibliothek 
Frankfurt am Main seit 25 Jahren zur Deutschen na-
tionalbibliothek vereint In: Dialog mit Bibliotheken. – 27. 
(2015) 2., p. 4-24.

kettőből egyet. 25 éve jött létre a Német Nemzeti könyv-
tár a lipcsei Deutsche Bücherei és frankfurti Deutsche 
Bibliothek egyesülésével

átépítés; költözés; könyvtárépület -nemzeti; Nemzeti 
könyvtár

Az NDK és az NSZK nemzeti könyvtárai a német 
újraegyesítést megelőzően is szoros kapcsolatban 
voltak egymással. 1990-től kezdve a kapcsolatok 
igen intenzívvé váltak, és a két intézmény hamarosan 
egyesült Die Deutsche Bibliothek néven. 2006-ban, a 
nemzeti könyvtárról szóló törvény módosítását köve-
tően az intézmény neve Deutsche Nationalbibliothek 
(röviden DNB) lett.
A könyvtár egyesítési koncepciója – a munkameg-
osztás és a felesleges átfedések kiküszöbölése jegyé-
ben – az egyesült nemzeti könyvtárat a német nyelvű 
publikációk őrzési helyeként és nemzeti bibliográ-
fiai központként határozta meg. Minden, ami azóta 
történt, egybevág ennek a kiinduló koncepciónak a 
célkitűzéseivel, azokat fejleszti tovább. A jubileum 
alkalmából írt ünnepi cikk áttekinti és gazdag fotó-
anyaggal illusztrálja a 25 év eseményeit, szakmai 
eredményeit.
A munkafolyamatok egyeztetése, egymáshoz igazí-
tása, kritikus vizsgálata a mai napig tart. A nemzeti 
bibliográfia előállításánál földrajzi szempontok sze-
rint osztották fel a feladatokat: Lipcse felel az új tar-
tományokért és Észak-Rajna–Vesztfáliáért, továbbá 
a külföldi germanicáért, a továbbiak Frankfurtra há-
rulnak. Az információtechnológiai teendők felelőse 
Frankfurt, az állományvédelmieké Lipcse. 1991 és 
1996 között a frankfurti részleg számára új épületet 
emeltek. A lipcsei épületet eközben fokozatosan re-
noválták, átépítették és bővítették.

Az újraegyesítés évében Lipcsében 8,8 millió kötetes 
volt a gyűjtemény, Frankfurtban 4,5 milliós. Az elkö-
vetkező 25 évben a gyűjtemény mintegy kétszeresére 
nőtt. A gyűjtési irányelvek folyamatosan módosultak: 
például lemondtak a változatlan kiadásokról, a kül-
földi germanicából egy példányt gyűjtenek. A fizi-
kai hordozón publikált és az online e-kiadványok a 
figyelem középpontjában állnak, számuk 2015-ben 
elérte a kétmilliót. A gyűjtőkört hivatalosan a 2006. 
évi nemzeti könyvtári törvény bővítette ki a hálózati 
kiadványokkal. Ezt követően 2008-ban jelent meg az 
e dokumentumfajta kötelespéldányainak automatizált 
beszolgáltatásáról szóló rendelet. 2009-ben indult az 
e-paper projekt, amely a napilapok mikrofilmes vál-
tozatait elektronikus kiadásokkal váltotta fel. A teljes 
körű gyűjtés igényét több alkalommal megvitatták, 
mindenekelőtt a digitális gyűjteményt illetően. 2001-
ben Frankfurtban jött létre az elektronikus disszertá-
ciók koordinációs központja (DissOnline).
A DNB fontos feladata a beérkező dokumentumok 
formai és tartalmi feltárása, a katalógusok és beso-
rolási adattárak építése, a bibliográfiai regisztráció, 
a szabályzatok és szabványok (RSWK, DDC, VIAF, 
majd 2009-től a közös adattár, a GND) gondozása. 
1993-tól alkalmazzák a holland PICA könyvtári rend-
szert, amelyet később átvett az OCLC. 2014-től tértek 
át az RDA szabványra. 2010-ben lépett életbe az új 
feltárási koncepció, amelynek értelmében a hálózati 
kiadványokat csak a kiadói adatok átvételével és au-
tomatizáltan tárják fel. A katalogizálás eredményeit 
megosztják a többi könyvtárral.
Sor került az állomány tömeges savtalanítására és 
konzerválására. A 90-es évek végétől folyamatosan 
napirenden van a hosszú távú digitális megőrzés 
kérdése. 2015 végétől kiemelten foglalkoznak a ki-
fogyott könyvek és az árva művek problematikájának 
megoldásával. Az olvasó- és tájékoztató szolgálatban 
is számos változás történt az évtizedek során. 2013 
márciusától este 6-tól külső őrzőcég látja el az olva-
sótermi felügyeletet.
A DNB stratégiai prioritásai a 2013–2016-os idő-
szakra szólnak. 2014-től új, mindkét részlegre kiter-
jedő szervezeti felépítést hagytak jóvá az „egy téma 
– egy felelős” jelszó jegyében. A 2025-ig szóló vízió 
– többek között – kiemeli a barátságos használói te-
rek, valamint a bel- és külföldi, valamint nemzetközi 

Könyvtárak és tájékoztatási intézmények
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együttműködés fontosságát. A jövő nemzeti könyv-
tára az emlékezet-intézmények információs hálóza-
tának szerves része.

(Hegyközi Ilona)

Lásd még 16, 38, 65

Felsôoktatási könyvtárak

25/2016

hoMMey, timothy allen: lessons from a joint-use col-
lege/university library In: Journal of library administration. 
– 55. (2015) 5-8., p. 405-413.

közös fenntartású főiskolai és egyetemi könyvtár 
Columbusban: a legfontosabb tanulságok

egyetemi könyvtár; Főiskolai könyvtár; kettős funkciójú 
könyvtár

A 45 ezer lakosú Columbus (Indiana) minden szem-
pontból a megye és a környék központja, sőt, szak-
képző főiskolája az állam vezető intézménye, mely 
több mint harminc városban működik, és 150 szakmát 
oktat. Ugyanakkor a mindössze 45 mérföldre lévő 
Indianapolis „elszívó hatása” következtében egye-
temét csak 1970-ben alapították.
Fizikai közelségük ellenére az egyetem és a főis-
kola önálló könyvtárakat tartott fenn, a Columbus 
Learning Center (CLC) 2005-ös létrehozásáig. A 
fél évtizedes gondos tervező munkán és egyezteté-
seken alapuló CLC nemcsak közös fenntartású és 
használatú könyvtár, hanem az intézmények hall-
gatói számára az addig hiányzó, nemcsak tanulásra 
(de arra is) használható közösségi tér. Jól felszerelt 
(és szintén közös használatú) tantermekkel, nagyobb 
rendezvények számára is alkalmas terekkel van el-
látva, és helyet kapott benne az állam pályaválasz-
tási, karrier-tanácsadó és munkaügyi szervezetének 
regionális központja is. Közös használatú könyvtár 
létrehozása, azaz különböző célú, illetve különböző 
közösségeket szolgáló könyvtárak valamilyen szin-
tű összevonása nem ritka sem a gyakorlatban, sem 
az ezekről szóló beszámoló a szakirodalomban. Az 
esetek többségében közkönyvtárak és középiskolai 
könyvtárak integrációjáról van szó, a columbusi eset 
azért számít különlegesnek, mert felsőoktatási intéz-
mények, egyetem és főiskola együttműködésével jött 
létre a több közösséget (és az egész város lakosságát 

is) szolgáló intézmény. Tervezése, működtetése során 
mégis nagyjából ugyanazok a szempontok kell, hogy 
érvényesüljenek: gondos, pontos tervezés; írásos, 
szerződés jellegű együttműködési megállapodás (a 
rendelkezésre álló források felhasználásának pontos 
szabályozásával); egyeztetési, konfliktuskezelési, 
problémamegoldási fórum létrehozása és működte-
tése; az együttműködési szerződés időszakos felül-
vizsgálata.
Elengedhetetlen előfeltétel, hogy bármely együtt-
működő fél közössége számára nyújtott minden 
szolgáltatás jobb legyen, mint amilyent az önálló 
könyvtár nyújtott.

(Mohor Jenő)

26/2016

PaCIoS, ana Reyes: From the library to the Information 
Commons : an approach to the model’s development in 
Spain. – Bibliogr. In: new library world. – 116. (2015) 7/8., 
p. 345-357.

a könyvtártól az információs köztérig: új szolgáltatási mo-
dell Spanyolországban

egyetemi könyvtár; Felmérés; Működési feltételek; Szol-
gáltatások; vezetés

Spanyolország 70 egyetemi könyvtárának igazgatói 
közül 37 töltötte ki azt az online kérdőívet, amelyet 
a spanyol egyetemi könyvtári hálózat (REBIUN) 
küldött ki. A válaszadók közül 27 állami, 10 magán-
egyetemen dolgozik. Az Európai Felsőoktatási Tér-
ség által támasztott követelmények megvalósítása 
érdekében 2003-ban a REBIUN és a Spanyol Rektori 
Konferencia az egyetemi könyvtárak olyan új modell-
jét alkotta meg, amely az információs köztér modell 
alkalmazásával dinamikus és integrált környezetet 
nyújt az oktatást és kutatást támogató szolgáltatások 
számára. Ez a környezet biztosítja a számítástech-
nikai, könyvtári, audiovizuális, pedagógiai és más 
szolgáltatások térbeli egységesülését olyan anyagi, 
emberi, információs és tanulási erőforrásokat nyújtva, 
amelyek lehetővé teszik a közös célok és projektek 
integrálását.
A könyvtárak előrehaladása ezen az úton különbö-
ző. A többség „félúton” van. Az akadályok közül 
a válaszadók főként az emberi erőforrások (62%), 
a tér (43%), a technológiai és anyagi erőforrások 
(16–16%) elégtelen voltát jelölték meg. A 2008 óta 
bekövetkezett költségvetési csökkentések éppen az 
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egyetemek adminisztratív dolgozóit érintették a leg-
nagyobb mértékben. A megfelelő fizikai tér hiánya 
pedig nehézzé teszi a többcélú terek kialakítását, bár 
ez kulcseleme a modellnek.
A válaszadók intézményeiben megvalósított szolgál-
tatások közül a leggyakoribb a tanulási terek bizto-
sítása (89%) és az információs műveltség oktatása 
(86%). A legritkább az aktív álláskeresés (8%), pre-
zentációs szolgáltatások (14%) és a nyelvi laboratóri-
um (16%). Az ACRL által 2012-ben felvázolt trendek 
közül a publikálási tevékenység jelen van Spanyolor-
szágban, ahogy azt a válaszadók 24%-a jelzi is.
Az intézményi támogatás hiánya azt okozza, hogy 
− bár a modell már több mint egy évtizede létezik 
− jelenleg sincs minden spanyol egyetemnek olyan 
saját könyvtári modellje, amely az oktatást és kutatást 
támogató erőforrások és szolgáltatások integrálását 
irányozná elő.
A könyvtárak és más egyetemi szolgáltatások integ-
rációjának hiánya vagy gyengesége számos további 
okra vezethető vissza. Ilyen ok lehet az anyagi és 
emberi erőforrások, a rendelkezésre álló tér és inf-
rastruktúra elégtelen volta, az egyetemi vezetők ve-
zetési készségeinek és az intézményi stratégiáknak a 
hiánya, valamint az olyan intézményi kultúra, amely 
nem segíti a változást.
A REBIUN viszont legutóbbi stratégiai tervében to-
vábbra is támogatja az új modellt, amely még nem 
valósult meg minden könyvtárban, ahogy azt a fel-
mérés is mutatja.

(Koltay Tibor)

Lásd még 35, 46, 57, 62, 80, 81

Közmûvelôdési könyvtárak

27/2016

BaRth, Robert: Die Bibliothek als Dritter ort : Bibliothe-
ken müssen mehr als ausleihstellen sein, um relevant zu 
bleiben In: BuB. – 67. (2015) 7., p. 426-429.
Res. angol és francia nyelven

a könyvtár mint „harmadik hely”: a könyvtárnak többnek 
kell lennie, mint kölcsönzőhelynek, ha fenn akar maradni

Feladatkör; közművelődési könyvtár; Társadalmi követel-
mények

Amikor a hetvenes években egymás után épültek a 
nagy bevásárlóközpontok, nagy látogatottságú „har
madik helyek” jöttek létre. (Azért harmadik, mert – az 
első kettő, az otthon és a munkahely/iskola után – ott 
töltjük a legtöbb időt; köztük van a szabadidő eltöl-
tésére, vásárlásra, evésre, szórakozásra stb. való har
madik, a közösségi tér.) A hálózati információkínálat 
térnyerése nyomán a közkönyvtárak is célul tűzték ki, 
hogy harmadik hellyé alakuljanak új szolgáltatások 
biztosításával. A fogalmat az amerikai szociológus, 
Ray Oldenburg alkotta meg (The great good place /A 
nagyon jó hely/ c. könyvében) 1989-ben. Jellemzői 
vázlatosan a következők: semleges hely, bárki beme-
het, könnyen megközelíthető, hívogató, informális 
találkozóhely, az itt folytatott tevékenység zöme a 
beszélgetés, második otthon jellegű stb.
A 21. századi könyvtár új jellemzője az ottlét maga-
sabb minősége és a széles képzési kínálat; a tanulás 
helye és információs központ, továbbá termeket biz-
tosít mind az egyéni, mind a csoportos tanuláshoz. 
(Ma már a tanulás és a tudományos munka is egyre 
inkább csoportosan folyik.) A londoni Idea Stores 
például képzőintézményekkel működik együtt, oktat, 
és tanfolyami képzést tart, remek új műszaki beren-
dezései vannak (pl. médiastúdió). Ezek az élethosszig 
tartó tanulás legfontosabb feltételei.
Ezzel arra utal a szerző, hogy a községi könyvtá-
raknak is ki kell lépniük elszigeteltségükből, ami 
elsősorban a településen működő egyesületekkel 
és szervezetekkel való együttműködést jelenti. A 
könyvtár a rendezvények helye, de nem könyvtári 
szolgáltatásoknak is helyet adhat, nyitvatartási időn 
kívül, és bővítheti a kooperációt a régió több könyv-
tárával is.
A könyvtár emellett társadalmi helyként is működik. 
Egyre többen élnek magányosan, számuk főleg a vá-
rosokban magas. Németországban az egyszemélyes 
háztartások száma 40 év alatt majdnem megkettőző-
dött (25-ről 40%-ra). A könyvtár ideális hely a talál-
kozásra, s megfelelő légkörrel rendelkezik az érdek-
lődés kielégítésére. Idegen nyelvű anyagai a beván-
dorló családok számára is vonzók (ingyenesek is).
Ha a fiatalokra is számítani akar, főleg a műszaki 
és személyi feltételeket – és külön részleget – kell 
biztosítani számukra. (Jó példa rá a Kibiz és a U21 
nevű részleg a Winterthuri Városi Könyvtárban.) 
Természetesen a könyvtárak továbbra is kínálnak 
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nyomtatott és elektronikus dokumentumokat, lehe-
tőleg ingyen.
Nagyon fontos a könyvtárak elhelyezkedése is: már 
nem egy csendes mellékutcában, hanem a pezsgő 
forgalom közepén találhatók. (Zürichben az egyik 
könyvtárfiók a Sihlcity nevű bevásárlóközpontban ta-
lálható.) Láthatóságra is törekszik; jellegzetes épület-
ben kapnak helyet több városban, és neves építészek 
munkái (Dortmund, Stuttgart, Seattle, Vancouver).
A cikk végül azokat a könyvtárakat is sorra veszi, 
ahol a harmadik hely funkcióit sikeresen alkalmazták 
(Ausztria, Hollandia, Olaszország, Svájc). Végül a 
kistelepülések sikeres megoldásait ismerteti a svájci 
Landquart és környékén lévő könyvtárakban. Lénye-
ges, hogy sokrétű kínálata és fekvése miatt nélkülöz-
hetetlen helye legyen a településnek.
(A cikk rövidebb, német nyelvű változata megtalál-
ható az alábbi címen is: http://www.bibliobe.ch/de/
Fachbeitrage/Die-Bibliothek-als-Ort/Die-Bibliothek-
als-Dritter-Ort.aspx)

(Murányi Lajos)

28/2016

Boelt, Kristen: open libraries in aalborg : a great suc-
cess In: Scandinavian library quarterly. – 48. (2015) 1-2., 
p. 18-21.

nyitott könyvtár aalborgban – nagy siker

állomány használata; Kölcsönzés -önkiszolgáló; városi 
könyvtár

2008 nyarán a dániai Aalborg közigazgatási egység-
ben fekvő, nem egészen 5000 lakosú Vodskovban 
33-ról 66-ra emelték a könyvtár heti nyitvatartási 
idejét. Ebből 23 órában nyújt könyvtári szolgáltatá-
sokat, 43-ban pedig önkiszolgálással működik. Je-
lenleg pedig már 12 helyi könyvtár tart nyitva a hét 
minden napján 9-től 19 óráig, vagyis heti 84 órában. 
Az állományt is ennek megfelelően formálták át, 
mintegy felét kiselejtezték, és csak a közönség igé-
nyeit legjobban kiszolgáló, új és inspiráló irodalmat 
kínálják. A könyvtárbelsőket is hívogatóvá, barát-
ságossá és meglepetéseket tartogatóvá alakították. 
A polgárok egészségügyi kártyájukkal léphetnek a 
könyvtárakba, melyek teljes egészében be vannak 
kamerázva és közvetlen telefonvonal köti össze őket 
a központi könyvtárral.
A központi könyvtár 2013 októbere óta kínál önki-
szolgáló hozzáférést tereihez reggel 8-tól 10 óráig. 

Már az első napon több mint 300 ember vette igénybe 
a könyvtárat ez alatt a két óra alatt. 2014 februárjától 
az igények alapján ismét meghosszabbították a nyitva 
tartást este 10-ig.
Reggel általában a diákok érkeznek, és többnyire 
csoportmunkával töltik az időt, a fantáziaszobában 
ifjú szülők és gyerekeik „óvodája” működik, mások 
könyveket hoznak vissza vagy újságot olvasnak, 
miközben halk zene szól – jelezve, hogy ez az önki-
szolgáló időszak. 10-kor megjelennek a zöld inges 
könyvtárosok, akik délután hétkor már teljes termé-
szetességgel adják át újra a terepet az önkiszolgá-
ló közönségnek. Gyakran szerveznek azonban esti 
programot is, filméjszakát, slam poetryt (kötetlen 
stílusú, röpke költemények versenye), szerzői estet, 
expat vacsorákat (az országban külföldiként élők kö-
zösségi eseménye).
A szerző szerint (aki a központi könyvtár igazgató-
helyettese) a jellemzően individualista, fogyasztói 
társadalomban megváltozott az emberek napi élet-
vitele. Átalakultak kultúrafogyasztási szokásaik és 
elvárásaik is, ezért ők valójában nem tettek mást, 
mint „visszaadták” a polgároknak a könyvtárat. A 
használók kétségtelenül elégedettek, a könyvtárnak 
a közösségben betöltött szerepe nőtt, és a fejlesztést 
nyilvánvaló elismeréssel nyugtázzák a politikai és 
államigazgatási hatalomgyakorlók is.

(Fazokas Eszter)

29/2016

BRoWn, Chris: Conversation-based librarianship : a new 
potential for community knowledge. – Bibliogr. In: Journal 
of library administration. – 55. (2015) 5-8., p. 483-493.

Beszélgetésen alapuló könyvtárosság. a közösségi tudás 
új potenciálja

Feladatkör; közművelődési könyvtár; Rendezvény; Tár-
sadalmi követelmények

Az Egyesült Államokban a könyvtárlátogatások szá-
ma meghaladja az évi egymilliárdot, nem meglepő 
tehát, hogy a könyvtárak közösségi központként ha-
tározzák meg magukat.
A könyvtár fizikai és virtuális értelemben véve is 
biztonságos és megbízható hely. A legkülönbözőbb 
háttérrel rendelkező emberek találkozóhelye. Olyan 
személyes beszélgetéseknek és társas fórumoknak 
is teret adhat, amelyek a közösségépítést, a szellemi 
szabadság érvényesülését szolgálják, és a tanulást 
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támogatják. Különösen nagy szükség van ilyen he-
lyekre akkor, amikor közösségi beszélgetésekre egyre 
ritkábban kerül sor.
David Lankes szerint a beszélgetés, a dialógus a 
könyvtárak küldetésének, a tudás létrehozásának és 
magának a tanulási folyamatnak is lényeges eleme. 
A Libraries Transform Communities kezdeményezés 
keretében a könyvtárak egyre többet beszélgetnek 
el módszeresen, 90 és 120 perces alkalmak során az 
általuk szolgált közösség tagjaival, hogy felmérjék 
a közösség életével kapcsolatos igényeiket, és a ké-
sőbbiekben egy-egy téma szakértőivel összehozzák 
őket. Tapasztalataikat havonta megosztják kollégá-
ikkal. E szakmai beszélgetéseknek az a célja, hogy 
a könyvtári szolgáltatások jobban integrálódjanak a 
közösség életébe.
Általában véve, amikor egy közösséghez tartozunk, 
akkor elkötelezzük magunkat a beszélgetésre. Az elvi 
fejtegetések mellé a szerző egy esettanulmányt és 
különböző modelleket is ismertet. Az esettanulmány 
arról szól, hogy Irakban és Afganisztánban szolgált 
veteránok által elmesélt történetekből virtuális kiál-
lítást állítottak össze, amely eredeti videókat, fény-
képeket és interjúkat tartalmazott. A kiállítás címe 
War Ink (kb. háborús tinta) volt, utalva a veteránok 
emléktetoválásaira, amelyeknek nagy a jelentősége 
a katonai kultúrában. A kiállítás előkészítése során 
együttműködtek a háborús veteránok és szerveze-
teik, kaliforniai könyvtárak és egy korábban kato-
naorvosként működő szociológus (ő volt az érintett 
közösség „nagykövete”). A projekt fő szervezője a 
könyvtáros szerző volt. A munkák során mindvé-
gig arra törekedtek, hogy a projekt eredményeként 
a veteránok jobb szolgáltatásokban részesüljenek, 
tájékozottabbak legyenek oktatási, elhelyezkedési és 
gyógyulási lehetőségeikről. A vállalkozás sikerének 
kulcskérdése volt a közösségi kapcsolatrendszer. A 
kiállítás látogatóit arra buzdították, hogy fejtsék ki 
véleményüket, lépjenek kapcsolatba a veteránokkal, 
civil érdeklődőkként kérdezzék ki őket háborús ta-
pasztalataikról – erre számos jó példa is volt.

(Hegyközi Ilona)

30/2016

DI DoMenICo, Giovanni: un’identità plurale per la bib-
lioteca pubblica. – Bibliogr. a jegyzetekben In: aIB studi. 
– 55. (2015) 2.
Res. angol nyelven

többarcú önkép a közkönyvtár számára

közművelődési könyvtár; Társadalmi követelmények

A cikk az olasz könyvtáregyesület folyóiratának utol-
só két évfolyamában megjelent cikkek alapján elemzi 
a közkönyvtár hatását, szerepét a jelen társadalmá-
ban. A számos felmerült téma közül néhány különö-
sen releváns (mind a jelen, mind a jövő szempontjá-
ból): a könyvtár mint szociális laboratórium; az in-
formációs műveltséget célzó könyvtári szolgáltatások 
előmozdítása; az élethosszig tartó tanulás; a kritikus 
gondolkodásra nevelés; a könyvtárak bekapcsolódá-
sa a „digitális állampolgárság” fejlesztésébe; jólét és 
közkönyvtár a válság korában; a szociális könyvtár-
ügy módszertanilag szilárd megközelítése.

(Autoref.)

31/2016

eRICSon, anders: the new independent ’debate librar-
ies’ of norway In: Scandinavian library quarterly. – 48. 
(2015) 3., p. 16-18.

norvégia új „vitakönyvtárai”

Feladatkör; Jogszabály -könyvtárügyi; közművelődési 
könyvtár; Rendezvény; társadalmi követelmények

2014-ben mind a svéd, mind a norvég könyvtári 
törvényt módosították, olyan új kiegészítéseket il-
lesztettek be, amelyek szerint a közkönyvtárak le-
gyenek különböző viták és eszmecserék helyszínei, 
ezzel segítsék elő a demokrácia érvényesülését. A 
svéd törvény kulcsszavai az ismeretek terjesztése és 
a véleményszabadság, a norvég törvényéi pedig a 
független találkozási hely és a nyilvános párbeszéd. 
A norvég kulturális miniszter egyenesen egyfajta 
szerkesztői, moderátori szerepet szánt a rendezvé-
nyeken a könyvtárvezetőknek.
A települések vezetői elismerték a könyvtárosok új 
szerepkörét. A nemzeti könyvtár, amely az egész 
könyvtárügy fejlesztéséért felel, jelentős támogatást 
ad a helyi és regionális kezdeményezésekhez, ame-
lyek az új funkció kipróbálására irányulnak. A viták, 
amelyeket szerveznek, helyi (várostervezés, útépítés, 
környezet) és országos (Norvégia jövője az olajkincs 
elapadása után, településfejlesztési tervek, klímavál-
ság) kérdéseket tárgyalnak, gyakran egyesületekkel 
vagy más könyvtárakkal, esetenként a német mintára 
létesült irodalmi házakkal együttműködve.
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A független jelző alkalmazása miatt a norvég törvény 
valószínűleg az egyetlen olyan könyvtári törvény, 
amely összhangban van az IFLA szellemi szabad-
ságról szóló állásfoglalásával (ez kimondja, hogy 
a könyvtárosok a fenntartónak és a használóknak is 
felelősséggel tartoznak; és ha ez konfliktushoz vezet, 
akkor a használók igényeit kell elsődlegesnek tekin-
teni). A vitakönyvtáraknak alaposan fel kell készülni-
ük a meghívottak személye, kényes témák, stb. miatt 
felmerülő konfliktusok kezelésére.
A vitakönyvtári funkcióba beletartozik a könyvtárak 
kiadói tevékenysége és az információk terjesztése is 
(például webes portálon). A közkönyvtár Lindqvist 
megfogalmazása szerint közösségi kutatóközpont-
ként is működik: nemcsak az információforrásokat 
szolgáltatja, hanem kívánságra akár adatokat is össze-
állít használói számára az érveléshez. A könyvtárak a 
helyi és tágabb közösségnek nyújtott szolgáltatásaik-
kal, a viták helyszíneiként, továbbá azok menedzse-
lésével hozzájárulnak a demokrácia és a részvételi 
társadalom érvényesítéséhez.

(Hegyközi Ilona)

32/2016

hIlDReth, Susan – SullIvan, Maureen: Rising to the 
challenge : re-envisioning public libraries In: Journal of 
library administration. – 55. (2015) 5-8., p. 647-657.

a közkönyvtár újrafogalmazása

Feladatkör; közművelődési könyvtár; Prognózis; Társa-
dalmi követelmények

A Bill és Medina Gates Alapítvány támogatásával az 
Aspen Intézet több éves kutatása nyomán 2014-ben 
megszületett az Egyesült Államok közkönyvtárainak 
jövőjével foglalkozó jelentés, amely a Rising to the 
Challenge: ReEnvisioning Public Libraries címet 
viseli. Az ebben megfogalmazott „a könyvtár mint 
közösség” elv jelképezi azt a szemléletet, amely nem 
a gyűjteményeket, hanem a humán tőkét, a közössé-
gi kapcsolatokat, a tudáshálózatokat állítja közép-
pontba. A könyvtárnak tehát az emberekre, a tanulás 
ösztönzésére és segítésére, a tudás fejlesztésére, vala-
mint a közösségek megerősítésre kell koncentrálnia. 
Ebben a környezetben a szakképzett könyvtárosok 
segítenek az új technológiák használatában, az infor-
mációs igények kielégítésében és a nagy mennyiségű 
adat kezelésében, továbbá a személyre szabott egyéni 
és közösségi élmény biztosításában.

Az elsődleges cél nem a kölcsönzések számának nö-
velése, hanem intelligens közösségek létrehozása. A 
könyvtár ma egyaránt fizikai és virtuális hely, de leg-
erősebben fizikai jelenléte folytán kötődik a közös-
séghez. Az egyre inkább virtuálissá váló világban a 
könyvtárak fizikai terei a közösség vagyonát jelentik. 
A közkönyvtár továbbra is több célt szolgál: csendes 
hely az olvasáshoz, a kutatáshoz és a házi feladatok 
elkészítéséhez, az iskola utáni, felügyelettel végzett 
tevékenységhez. Közösségi rendezvényeknek, elő-
adásoknak és oktatásnak, innovációs laboratóriumok-
nak, valamint közösségi alkotótereknek, együttmű-
ködéseknek ad helyet. A könyvtárak eszközökben és 
technológiákban gazdag tereket hoznak létre, ame-
lyekben a tanulást, a felfedezést és az alkotást szak-
képzett könyvtárosok is segítik. 
Virtuális mivoltukban a könyvtárak minden nap, napi 
24 órában elérhetők, weboldalakat, online vitacsopor-
tokat, könyvklubokat és wifi szolgáltatást nyújtanak a 
közösségnek. Az online könyvtári élménynek ugyan-
olyan megnyerőnek kell lennie, mint a fizikainak, és 
teljes egészében szolgálnia kell a könyvtárnak azt a 
küldetését, hogy egyenlő hozzáférést, tanulást és ál-
lampolgári előrelépést nyújt.
A könyvtár szolgáltatási platform. A digitális kor 
okozta változások lehetővé teszik, hogy az egyének 
és a közösségek maguk alakítsák tanulásukat és tu-
dásukat, amihez a könyvtárak platformot nyújtanak, 
amelyeket aztán a felhasználók a saját igényeikhez 
alakíthatnak. Jelentős könyvtári platform a „harma-
dik hely”, vagyis az az interaktív tér, amely segíti 
egyének és közösségek működését. Ahhoz, hogy 
túlléphessen az információelérést szolgáló platfor-
mokon, és érzelmi és közösségi előnyöket nyújtson 
használóinak, a könyvtárnak meg kell határoznia, 
hogy milyen a jó közösségi tér. 
A könyvtárak a közösség fejlődéséhez azzal is hoz-
zájárulnak, hogy pótolják a hiányzó közösségi szol-
gáltatásokat, ide értve a kora gyermekkori nevelést, 
az élethosszig tartó tanulást és az e-kormányzást. 
Platformként egyre inkább eltávolodnak attól a régi 
modelltől, amelyben a tudást szervezik és „kölcsön-
zik”, viszont a tanuláshoz és a közösséghez kötő-
dő kapcsolatok csomópontjává válnak. A könyvtár 
épülete a lehető legnagyobb és legbiztonságosabb 
összeköttetést nyújtja különböző eszközökhöz és új 
interfészekhez. A falakon túl kérésre nyújtja mindezt, 
bármilyen eszközzel és célból, bárhol legyen is az 
illető. A szolgáltatott tartalom származhat a könyv-
tár saját gyűjteményéből, nemzeti forrásokból vagy 
felhőből.
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Annak érdekében, hogy a megváltozott körülmények 
között is megőrizzék szerepüket, a könyvtárosoknak 
új gondolkodást kell elsajátítaniuk. Ahhoz, hogy 
szolgáltatásaikat a közösségi célokhoz igazítsák, 
nagy rugalmasságra és alkalmazkodóképességre, a 
könyvtárak, a politikai élet szereplői és a közösségi 
partnerek közötti együttműködésre van szükség. Ez 
segítheti elő, hogy a könyvtárak növeljék társadalmi 
tőkéjüket, és lehetőségeket teremtsenek.
A formátumok kérdése is stratégiai jelentőségű, mi-
vel a megőrzés helyett a tartalmak összes formájá-
hoz való hozzáférés biztosítása kerül előtérbe. Még 
nagyobb jelentősége van a fenntarthatóságnak, ami 
olyan szolgáltatási modellt követel, amely lehetővé 
teszi a fenntartható finanszírozást. Végül, de nem 
utolsósorban a közkönyvtáraknak közösségük meg-
felelő vízióval és stratégiai tervvel rendelkező veze-
tőivé kell válniuk.

(Koltay Tibor)

33/2016

PaRISe, Stefano: appunti per un’agenda delle biblio-
teche italiane. – Bibliogr. a jegyzetekben In: aIB studi. – 
55. (2015) 2.
Res. angol nyelven

Megjegyzések az olasz könyvtárak feladatairól

könyvtárpolitika; közművelődési könyvtár

A cikk javaslatot tesz az olasz könyvtárak számá-
ra politikájuk fő pontjainak meghatározására, azaz 
felvázolja az országos könyvtári politika kereteit. A 
könyvtár reputációja (s benne az érték nélkülözhetet-
len feltételezése a közösség részéről) olyan kérdés, 
mely szorosan összefonódott a közkönyvtár funkció-
jával és jövőjével. A szerző szerint a könyvtár arcula-
ta a jövőben tanulási környezet lehet, olyan tér, mely 
– akár a legközelebbi jövőben is – lényeges formai 
változásoknak lehet kitéve anélkül azonban, hogy 
elveszítené azt a funkcióját, hogy a polgárok egyéni 
és társadalmi kompetenciáinak gyakorlótere legyen. 
Mindazonáltal semmiféle változás nem lehetséges 
egy valódi szakmai váltás nélkül, mely a szakma új 
generációját engedi be az olasz könyvtárakba, akik 
a jelen szükségleteire érzékenyek, és új energiákat, 
készségeket, víziókat hoznak.

(Autoref.)

34/2016

SChJeIDe, Mariann: turning our public libraries into ven-
ues for political debate? In: Scandinavian library quar-
terly. – 48. (2015) 3., p. 12-13.

Politikai viták színhelyévé válnak a közkönyvtárak?

közművelődési könyvtár; Rendezvény; Tájékoztatás sza-
badsága

A norvég könyvtári törvény módosítása szerint a köz-
könyvtárak „pártatlan találkozóhelyek, beszélgetések 
és viták helyszínei”. Vezetőiknek kezdeményezniük 
kell ilyen alkalmakat, és be kell fogadniuk a könyv-
tár falai közé a közösség kisebb-nagyobb kérdések-
ről folytatott megbeszéléseit és vitáit. Erről fejti ki 
nézeteit a könyvtáros egyesület elnöke.
Norvégiában a közkönyvtárosok a helyi önkormány-
zat alkalmazottai. Most szembesültek azzal, hogy a 
könyvtárakban, amelyek a helyi lakosság számára 
közösségi térként funkcionálnak, hogyan szervezze-
nek politikai vitákat, milyen megfontolások alapján 
szűrhetik meg a befogadott rendezvényeket.
Stavangerben, Kristiansandban és Oslóban már sze-
reztek tapasztalatokat az ilyen jellegű rendezvények-
kel. Az egyik helyen megfelelő indoklással elutasí-
tották például a SIAN (Stop Islamisation of Norway) 
egyesület jelentkezését. A másik helyen azért nem 
fogadták be a rendezvényt, mert a SIAN eleve kizárta 
a vitát, nem engedett volna kérdéseket sem feltenni. 
A legjobban sikerül rendezvények Stavangerben és 
Oslóban zajlottak a következő témákról: idegengyű-
lölet, fasizmus, nácizmus. Felmerült, hogy a könyv-
tárak rasszizmusmentes helyek, hogyan reagálnak 
majd a bevándorlók, állást foglaljanak-e a könyv-
tárvezetők.
A szólásszabadság a norvég alkotmány 100. cikke-
lyében foglaltatik benne. Elvi szinten nincs gond a 
szólásszabadság érvényesítésével, a gyakorlatban 
azonban sok fejtörést okoz az idea támogatása. Egy 
példa: egy svéd karikaturista az oslói városi könyv-
tárat szemelte ki, hogy ott tart előadást egy provo-
katívnak és visszataszítónak tartott utcai művészről. 
A rendezvény előzetes tiltakozást, az előadás alatt 
demonstrációt és sajtólevelezést váltott ki. A szerző 
szerint a szólásszabadság nem relatív, hanem abszo-
lút szabadságjog. A könyvtárak nem protestálhatnak 
a hasonló rendezvények ellen egészen addig, amíg 
jogszabálysértés nem történik. A könyvtári törvény 
ugyanakkor azért írja elő a vitafórum-funkciót, hogy 
a könyvtárak kapcsolódjanak be a helyi lakosok 
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számára lényeges helyi kérdések megtárgyalásába 
(iskolák bezárása, óvodaépítés, utcanevek, útépítés 
stb.). A közkönyvtárakat a használók pártatlan hely-
színekként tartják számon.
A szerző egy közepes város volt könyvtárvezetője-
ként azt javasolja, hogy olyan témákat kell napirend-

re tűzni, amelyek az illető hely és a nagyobb régió 
számára relevánsak. Ha így járnak el a könyvtárak, 
eleget tesznek a törvényalkotó szándékainak.

(Hegyközi Ilona)

Lásd még 9, 52, 53, 54, 55, 59, 76

Munkafolyamatok és szolgáltatások
Állomány, állományalakítás

35/2016

heRReRa MoRIllaS, José luis: la Gestión de la 
colección en las bibliotecas universitarias españolas. : 
Planes y normativas (III): evaluación y expurgo. – Bib-
liogr. In: Revista española de documentación científica. 
– 38. (2015) 2.
Res. angol nyelven

Gyűjteménykezelés a spanyol egyetemi könyvtárak-
ban. tervezetek és szabályzatok, 3. rész: értékelés és 
apasztása

állományapasztás; egyetemi könyvtár; Felmérés; Gyűj-
tőköri szabályzat

A spanyol egyetemi könyvtárak gyűjteménykezelé-
sét (pontosabban: állományépítését) az általuk meg-
fogalmazott tervezetek, illetve szabályzatok alapján 
elemző munka eredményeit bemutató cikksorozat 
harmadik, befejező része a gyűjtemény értékelésé-
vel és az állományapasztással foglalkozik. (Az első-
két rész témája a gyarapítás, azaz a kiválasztás és a 
beszerzés volt.)
A szerző a 71 spanyol egyetemi könyvtárból 33 az 
állományépítéssel kapcsolatos szöveges dokumen-
tumot vizsgált meg, az értékelés és apasztás témá-
ját 18 dokumentum érintette valamilyen formában. 
A gyűjtemény értékelésének fogalmával és okai-
val mindössze három, az értékelés módszereivel 
hét dokumentum foglalkozik, részletesebben négy, 
kvalitatív eszközöket, módszereket mindössze ket-
tő tartalmaz. Az állományapasztás fogalmát (vagy 
meghatározását) nyolc dokumentum tartalmazza, 

okaival, ill. céljaival, kritériumaival és a végrehaj-
tás módjával mind a 18 foglalkozik. Az okok–célok 
között előkelő helyen áll a férőhely-felszabadítás, 
az elavult anyagoktól való megszabadulás, a hasz-
nálat növelése, a hozzáférhetőség javítása és a gyűj-
temény vonzóbbá tétele. A kritériumok első helyén 
a duplum és a redundancia áll, közvetlenül utána az 
elavultság, a használat mértéke és a fizikai állapot 
indokolja az állományból való kivonást. Nyolc szö-
veg foglalkozik külön az időszaki kiadványok selej-
tezésével (nagyon különböző szempontok alapján), 
közülük egy törekszik együttműködésre, koordinált 
megőrzésre). Az állományapasztás felelősségét 14 
dokumentum taglalja, 8 egyetemen ez a könyvtáro-
sok és az oktatók együttműködését is jelenti. Kilenc 
dokumentum említi külön a kivételeket, azaz azokat 
a gyűjteményrészeket, ill. dokumentumokat, melyek 
nem selejtezhetők akkor sem, ha az általános krité-
riumok ezt lehetővé tennék. Az állományból kivont 
anyagok sorsa leggyakrabban az áthelyezés és az 
ajándék (10–10 esetben), ezt a megsemmisítés követi 
(bár két dokumentum nem megsemmisítést, hanem 
újrahasznosítást említ), három egyetem pedig a kise-
lejtezett anyagok eladásával is próbálkozik.
A korábbi, a gyarapítással foglalkozó részekkel össz-
hangban az állományapasztással kapcsolatos doku-
mentumokból is kiviláglik, hogy a spanyol egyetemi 
könyvtárak belső szabályzatai döntően a nyomtatott 
könyvekre vonatkoznak.

(Mohor Jenő)

Lásd még 62
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Állományvédelem

36/2016

BeIneRt, tobias – SChoGeR, astrid: vernachlässigte 
Pflicht oder Sammlung aus Leidenschaft? : zum Stand der 
Webarchivierung in deutschen Bibliotheken In: Zeitschrift 
für Bibliothekswesen und Bibliographie. – 62. (2015) 3-4., 
p. 172-183.
Res. angol nyelven

a webarchiválás helyzete a német könyvtárakban

Honlap; Megőrzés; Nemzeti könyvtár; Patriotika; Tudo-
mányos és szakkönyvtárak; Web

Az 1990-es évek vége óta a webhelyek begyűjtése és 
archiválása világszerte a kulturális örökség megőrzé-
séért felelős intézmények tevékenységének új terüle-
té vé fejlődött. A cikk bevezetőjében megmagyarázza, 
miért van szükség alapvetően a web archiválására, 
majd a legfontosabb elveket és kihívásokat foglalja 
össze röviden. Bemutatja néhány német könyvtár – a 
Baden-Württembergi Online Archívum, a SaarDok 
és endoweb, valamint a Bajor Állami Könyvtár és 
a Hamburgi Állami és Egyetemi Könyvtár eddigi 
webarchiválási munkáját, és ismertet néhány tudo-
mányos projektet. Végül képet ad a webarchiválás 
helyzetéről a német könyvtárakban, felvázolva a 
fejlesztés jövőbeni irányait.

(Autoref.)

37/2016

HuTAř, Jan – MelIChaR, Marek: Dlouhodobá archi-
vace digiláních dat – od teoretických úvah k praktické 
realizaci?. – Bibliogr. lábjegyzetben In: Knihovna. – 26. 
(2015) 2., p. 58-68.
Res. angol nyelven

Digitális adatok hosszú távú őrzése – az elméleti megfon-
tolástól a gyakorlati megvalósításig

Digitalizálás; elektronikus könyvtár; közgyűjtemény

Az elmúlt időszakban életünk minden területén 
megnövekedett a digitális adatokból keletkező objek-
tumok mennyisége és azok megosztása, melyek egy 
részét hosszú távon szükséges megőrizni a jövő szá-
mára. A hálózatokon hatalmas adathalmazokat táro-
lunk és osztunk meg, de ezeknek az információknak 

csupán a fele rendelkezik megfelelő biztonsággal. A 
digitális adatok hosszú távú őrzésének célja az, hogy 
olyan formában őrizzük meg az intellektuális tartal-
makat hordozó kódokat, hogy azok a jövő generá-
ciói számára is használhatók legyenek. Ez nemcsak 
koncepció, hanem gyakorlati cél a kulturális érté-
ket őrző intézmények számára. A digitális adatokat 
ugyanolyan biztonságban szükséges tárolni és őrizni, 
mint a papíralapúakat. Az őrzési feladat magas szintű 
szakmai és technikai tudást igényel, amely döntésre 
kényszeríti a gyűjteményeket őrző intézményeket. A 
használhatóság megköveteli a tartalom kereshetősé-
gét, megjelenítését, értelmezhetőségét és hitelességét. 
Az archívumban való állandó használhatósághoz a 
dokumentumot folyamatosan „életben” kell tartani, 
a változásokhoz kell igazítani. A tárolt dokumentum 
mellett olyan metaadatokat kell őrizni, amelyek az 
életciklus alatt folyamatosan kiegészülnek, minden 
változást rögzítenek. Az állandó őrzéshez gyakorlati 
döntéshozatal szükséges az információk típusáról, az 
események megnevezéséről, a formátumról, a tech-
nikai kivonatokról és a hozzáadott, kiegészítő, értel-
mező információkról. A POWRR (Preserving digital 
Objects with Restricted Resources) projekt az őrzés 
minimális feltételeit összegezi. A digitális tartalmakat 
őrző intézmények számára fejlett információs techno-
lógia és a közösség által megosztott eszközök állnak 
rendelkezésre, melyek költséghatékonyan használha-
tók kisebb projektekhez.
A hosszú távú archiválás olyan külső-belső audittal 
és minőségbiztosítási eszközökkel valósítható meg, 
melyek kisebb intézmények számára is elérhetőek. 
Az olyan szabványok, mint az ISO 16363 vagy az 
ISO 27000, nem mindenki számára megfelelőek. 
De léteznek más költségkímélő, biztonságos esz-
közök, amelyeket bárki alkalmazhat (DSA, Nestor 
seal, Platter, DRAMBORA, NDSA őrzési szintek). 
Az NDSA (National Digital Stewardship Alliance) 
modell számba veszi a problémákat, meghatározza a 
további fejlesztések prioritásait. Tömören és áttekint-
hetően írja le a digitális információk tartós őrzésének 
négy szintjét öt területen. A „területeken” adatlelő-
helyek, földrajzi helymeghatározás, adatintegritás és 
állandóság, információbiztonság, metaadatok, formá-
tumok és jogok szerepelnek. A „szintek” 0–4-ig az 
adatkezelések elvégzendő feladatait tartalmazzák.
A terminológiát és a gyakorlati javaslatok alapveté-
seit az OAIS (Open Archival Information System) 
összetettebben tartalmazza, mint az NDSA. Az el-
múlt 20 évben széles körben elterjedt, s nemzetközi 
normaként az ISO 14721:2003 szabványban látott 
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napvilágot. Előnye, hogy terminológiai szótára tágan 
értelmezhető az archívumok, repozitóriumok számá-
ra, információs modellje részletesen leírja az infor-
mációcsomagok struktúráját és tartalmát, azt, hogy 
milyen metaadatok elhelyezése szükséges a tárolt 
tartalmakhoz (Preservation Description Information 
– PDI). Megalkotja a digitális archívum funkcionális 
modelljét (befogadás, archív tárolás, adatmenedzs-
ment, adminisztráció, hozzáférés, tárolástervezés). 
Az elmúlt másfél évtizedben számos jó gyakorlat 
született az archiválásra nemzetközi szinten külön-
böző intézményekben.
Az elmúlt két évben a cseheknél a legnépszerűbb LTP 
(Long Term Preservation) rendszer az Archivematica 
lett, melyet az Artefactual cég az UNESCO-val 
együttműködésben fejlesztett (https://artefactual.
com). Az Archivematica megfelel az OAIS funk-
cióknak, tesztelése bizonyította, hogy különböző 
típusú adatok problémamentes tárolását képes biz-
tosítani. Elfogadott szabványok (METS, PREMIS, 
Dublin Core) alapján működik. Nem szó szerint 
repozitórium, és nem is olyan rendszer, amely a fel-
használóhoz közvetít, de képes más rendszerekkel 
(DSPACE, DURASPACE, Islandora, iRods) kiegé-
szítve a jövőben is ellátni a feladatot.
A digitális adatok tartós őrzése folyamatosan és 
gyorsan fejlődő terület. Létrejöttek a hozzákapcso-
lódó szabványok (OAIS), az első egyszerű eszközök 
(JHOVE) és később az összetett LTP rendszerek. A 
digitális archiválás sok helyen rutinossá vált, máshol 
folyamatosan nehézséget okoz. A digitális adatok 
archiválása nem technikai probléma. Az informá-
cióvesztés elkerülésében sokkal nagyobb kockázatot 
jelenthetnek a rossz döntések, a gyakorlati elszántság, 
a források és a megfelelő szaktudás hiánya.

(Prókai Margit)

38/2016

nIGGeMann, elisabeth: Im weiten endlosen Meer des 
World Wide Web : vom Sammelauftrag der Gedächtnisor-
ganisationen In: Zeitschrift für Bibliothekswesen und Bib-
liographie. – 62. (2015) 3-4., p. 153-159.
Res. angol nyelven

a világháló végtelen tengerén: a nemzeti kulturális örök-
ség megőrzését végző intézmények gyűjtési feladatáról

közgyűjtemény; kulturális örökség; Megőrzés; Nemzeti 
könyvtár; Patriotika; Web

2006 óta törvény írja elő a Német Nemzeti Könyv-
tár (DNB) számára az internetes dokumentumok 
gyűjtését. Ez nemcsak műszaki és pénzügyi, hanem 
szervezési, jogi, társadalom- és könyvtárpolitikai 
problémákkal is járt. A könyvtár főigazgatójának 
cikke az alapvető kérdéseket vizsgálja a DNB szem-
szögéből.
Az internetes publikációkat nyilvános intézmények-
nek, archívumoknak és könyvtáraknak kell gyűjte-
niük, és a kutatók számára biztosítani, amikor azok 
eredeti formában már nem fellelhetők. A DNB szá-
mára könnyű a nyomtatott dokumentumok „foly-
tatásaként” megjelenő e-dokumentumok esetében 
eldönteni, mit gyűjtsön.
Nem az a kérdés, hogy gyűjtse-e a hálózati publiká-
ciókat a nemzeti könyvtár, hanem az, hogy mit ne 
gyűjtsön közülük. Úgy kell meghatározni a gyűjtőkö-
ri útmutatót, ahogy az a nyomtatott dokumentumok 
esetében történt (http://d-nb.info/1051940788/34). 
Nehéz meghatározni a területi illetőséget és a gyűj-
tésért felelős intézményt is.
Néhány próbálkozástól eltekintve a DNB csak 2010-
ben kezdett rendszerszerűen a European Archive 
segítségét is igénybe véve hálózati dokumentumok 
(e-könyvek, záródolgozatok, újságok és folyóira-
tok) begyűjtésébe, és majd csak 2012-ben kerül 
sor válogatott weboldalak rendszeres gyűjtésére az 
oia nevű német szolgáltató segítségével (www.oia-
duesseldorf.de). A gyűjtött adatokat szabványos for-
mában (WARC) archiválják.
Az archivált tartalmak sokféle felhasználása képzel-
hető el (tudományos, művészi, gazdasági stb.), de a 
cikk csak két forgatókönyvet vázol röviden: 1) a tudo
mányos vagy társadalmilag fontos források haszná-
lata és idézhetősége és 2) a legfelső szintű tartomány 
(toplevel domain, TLD) pásztázása, a társadalmi élet 
pillanatfelvételszerű dokumentálása érdekében vég-
zett szelektív begyűjtés. Az óriási mennyiség miatt 
csak az együttműködés, megállapodások és gyakor-
lati munkamegosztás hozhat eredményt a világon.
A nemzeti és az európai térség területén is közösen 
lenne jó tervezni és megosztva gyűjteni, de a könyv-
tárak hamar jogi akadályokba ütköznek. A DNB 
szabadon gyűjtheti az oldalakat, de csak falain belül 
teheti hozzáférhetővé, és csak szűk feltételek mellett 
adhatja tovább. Ez a probléma Európában már problé-
mahalmazzá válik a tagállamok eltérő jogi szabályo-
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zása miatt. (Jó lenne az .eu és .com stb. tartományok 
gyűjtésének összehangolása is.).
A web archiválása nagyon fontos, de a felelős in-
tézményeknek nem szabad külön-külön teljességre 
törekedniük: a fenntartókkal és a gyártók/haszná-
lók szakértőivel párbeszédben kell eldönteniük, mi 
szükséges, és mi felesleges. Ezzel párhuzamosan 
több gyakorlati kérdésre kellene választ kapni, hogy 
együttműködve begyűjtsék, archiválják, idézhető-
vé tegyék, és elérhetővé tegyék a fontos forrásokat. 
Ilyenekre pl., hogy szabad-e begyűjteni egy szabadon 
hozzáférhető oldalt szolgáltatójának beleegyezése 
nélkül? Milyen formában engedhet hozzáférést a 
gyűjtő intézmény az archívumhoz? Hol kezdődik a 
magánélet védelme? Van-e közösségi érdek abban, 
hogy egy publikált, de később törölt dokumentumot a 
nemzeti könyvtár megőrizzen? És így tovább. Közös 
akciókra lenne szükség annak tudatosítására, mi tör-
ténik a világhálón, és miért fontos ennek a kulturális 
örökségnek is a megőrzése. Az ilyen hírverés épp 
olyan fontos, mint a műszaki, szervezési kérdések 
tisztázása, hiszen Saint-Exupéry-vel szólva „Ha hajót 
akarsz építeni, talán nem is az a legfontosabb, hogy 
összegyűjtsd a mérnököket és a hajóácsokat, hanem, 
hogy felébreszd a vágyat a végtelen után.”

(Murányi Lajos)

39/2016

SteInKe, tobias: Webarchivierung als internationale 
aufgabe In: Zeitschrift für Bibliothekswesen und Bibliog-
raphie. – 62. (2015) 3-4., p. 184-192.
Res. angol nyelven

a web archiválása mint nemzetközi feladat

elektronikus könyvtár; Megőrzés; Szoftver; Web

Az internet nemzetközi, így archiválása is csak nem-
zetközi összefogással végezhető. Széles körű tevé-
kenységet folytat az elsőként alakult amerikai Inter
net Archive, melynek gyűjtési területe nemzetközi. 
Országos szinten a nemzeti könyvtárak és levéltárak, 
illetve szakterületi intézmények működnek. Együtt-
működésük keretét adhatná a Memento (timetravel.
mementoweb.org), de a gyakorlatban az egyes orszá-
gok jogi helyzete ezt hátráltatja. A felmerülő problé-
mák miatt 2001 és 2010 között rendeztek évente kon-
ferenciákat (International Web Archiving Workshop), 
ahol a komplex kérdéseket vitatták meg. (Az előadá-
sok ma is olvashatók a www.iwaw.net címen)

Ezután a tanulmány néhány jelentős archívum be-
mutatására vállalkozik. A tartalmak dinamikusan nö-
vekszenek. Nem igaz, hogy ami egyszer a hálózatra 
került, az ott is marad: sok tartalom elvész az idők 
folyamán. Ezért fontos a megőrzésük. Az első, az 
amerikai Internet Archive (archive.org) 1996-ban jött 
létre nonprofit szervezetként azzal a céllal, hogy az 
ókori alexandriai könyvtár digitális kori megfelelőjét 
hozza létre. Automatikus gyűjtéssel (aratással) időről 
időre – a Heritrixszel – töltenek le egy-egy oldalt. 
Ma már a legnagyobb 450 milliárd weboldalával (20 
petabyte). (Adományokból tartják fenn, fizetős szol-
gáltatása az ArchiveIt.) Az új felismerés, hogy egyre 
több digitális kiadvány készül, és ezzel a könyvtárak 
új gyűjtési feladatot kaptak, a kilencvenes évek má-
sodik felében született meg. Míg általában a gyűjtés 
a statikus kiadványokra terjedt ki (e-folyóiratokra és 
disszertációkra), az ausztrálok a weboldalak gyűjtését 
is megkezdték. Az ausztrál nemzeti könyvtár és az 
állami könyvtár 1996 óta együtt dolgozik az online 
kiadványok gyűjtésén és archiválásán Pandora 
(Preserving and Accessing Nerworked Documentary 
Resources of Australia) néven. A válogatás szempont-
jai legalább olyan fontosak voltak, mint a technikai 
megoldások. (Nem használják az Internet Archive 
technológiáit, hanem a nyílt forráskódú HTTrackot 
alkalmazzák a válogatásra.)
Európában a skandináv országok voltak az úttörők 
a Nordic Web Archive nevű projekttel (Dánia, Finn-
ország, Izland, Norvégia, Svédország) 2000 és 2002 
között. A legfontosabb nemzeti domének gyűjtésére 
koncentráltak, és tartalmilag csatlakoztak az európai 
uniós NEDLIB projekt eredményeihez, és az IIPC-
nek is alapítói voltak. NagyBritanniában 2003-ban 
alakult meg a közös UK Web Archive (UKWAC), 
tagjai a British Library, Skócia és Wales nemze-
ti könyvtárai, a nemzeti levéltár (TNA) és a JISC, 
melyben mindegyikük saját témakört vagy területi 
szempontot képviselt. 2010-ben beolvadt a Digital 
Preservation Coalition egyik egységébe. A francia 
nemzeti könyvtár 2002-ben kezdte a webarchiválást, 
2006 óta jogszabály hatalmazza fel a francia online 
anyag gyűjtésére, melyben osztozik az Institution 
nationale d’audiovisuellel (INA), mely az audio- és 
videotartalmak felelőse. Saját hosszú távú megőrzés-
re szolgáló archívumot fejlesztettek ki (SPAR).
A nemzetközi együttműködés mind tartalmilag, 
mind technikailag fontos, de szervezett formát csak 
az International Internet Preservation Consortium 
(IIPC) megalakulása (2003) után öltött. (50 tagja 
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között vannak könyvtárak, archívumok, kutatóinté-
zetek és cégek is.) 
Fejlődése, struktúrája, súlypontjai ismertetése után 
a szerző az első szoftverekről (Heritrix, Wayback 
Machine), majd a NetArchiveSuiteről és a Web 
Curator Toolról, ill. az OpenWaybackről számol be. 
A hosszú távú archiválással munkacsoport (PWG) 
foglalkozik, mely speciális adatbázisok felépítésé-
be kezdett.
A szabványosításban is nemzetközi együttműködés 
tapasztalható; 2005-ban dolgozták ki a webarchívum 
fájlformátumot (WARC), ami 2009-ben ISO szab-
vány lett. A cikk befejező részében a statisztikák és 
a minőségi tényezők leírása (ISO/TR 14873) után a 
további feladatokról ír a szerző, a DNB munkatársa. 
(46 szakirodalmi hivatkozás segít a témakör alapo-
sabb megismerésében.)

(Murányi Lajos)

Speciális dokumentumok, 
különgyûjtemények

Lásd 79

Feldolgozó munka

40/2016

MInGaM, Michel: Rameau, les catalogues, le web In: 
Bul letin des bibliothèques de France. – (2015) 5., p. 120-
131.

a RaMeau, a katalógusok és a web

online katalógus; tárgyi feltárás; tárgyszójegyzék; Web

A RAMEAU (Répertoire d’autorité-matière ency clo-
pé dique et alphabétique unifié), az általános francia 
tárgyszójegyzék felhasználóinak a száma egyre nő, 
de téved, aki azt hiszi, hogy csak Franciaországban. 
A közismert frankofon területeken kívül Európában, 
Afrikában, Ázsiában is vannak hívei, fejlesztői.
A közös munkában a francia nemzeti könyvtár, a 
SUDOC (az egyetemi könyvtárak hálózata), a nagy 
tudományos központok és a nagyobb városok könyv-
tárai vesznek részt; segítik, fogadják a RAMEAU-t 
használó és javító könyvtárak kéréseit, javaslatait. A 

gyümölcsöző munka érdekében a nemzeti könyvtár 
háromévente szakmai napot is szervez, hogy kicse-
rélhessék tapasztalataikat, mert a tárgyszójegyzék-
nek már 2009-től van online változata, csoportos és 
egyéni, önfejlesztő és tanuló, pedagógiai célzatú ki-
egészítői. A rendszer könyvtárai számára rekordim-
portálási lehetőséget is kínál. 2012-től a http://www.
data.bnf.fr oldalról letölthetők a megfelelő tárgysza-
vak, elősegítve a szemantikus web és az adathálózat 
fejlesztéseit.
A folyamatos fejlődést a számadatok is alátámaszt-
ják. 2014-ben 176 ezerre nőtt a főbb tudomány-
ágaktól a szaktudományokig és a speciális részte-
rületekig a megfelelő deszkriptorok száma, melyet 
még 59 ezer földrajzi név egészít ki. Kijelenthető, 
hogy a tárgyszójegyzék modern, követi a tudomá-
nyok változásait, gazdag nyelvezetű, transzparens, 
és a deszkriptorjelölt fogalmak is hozzáférhetőek. 
(Ez utóbbi rendkívül fontos, mert a közös cél az, 
hogy a tárgyszójegyzék minél gazdagabb és mély-
ségében is árnyalt legyen.) A főszerkesztők öröm-
mel fogadják mind a doktori disszertációkból nyert 
deszkriptorjavaslatokat, mind a médiatárosok rock-
zenével kapcsolatos deszkriptorjelöltjeit. Ebből is 
látszik, hogy a RAMEAU nyelvezete dinamikus, fo-
lyamatosan gazdagodik. Eredetileg olyan szabályok-
ból állt, melyek lehetővé tették a szigorú nyelvtani 
kötöttségű tárgyszóalkotást saját nyelvezettel, hierar-
chiával, szintaxissal és szemantikával. Természetes, 
hogy rendszeres felülvizsgálatra van szükség, hogy 
a prekoordinált jegyzék továbbra is ellenőrzött és jól 
strukturált legyen, mert a katalógusok is folyamato-
san fejlődnek, és azok igényeit is ki kell elégítenie. 
Ennek fontosságát felismerve az IFLA irányítja a 
különféle fejlesztési, modellalkotási tevékenységet a 
tárgyszavak nemzetközi egységesítése érdekében. Ez 
egyszerre hosszú távú cél és retrospektív, módszeres 
munka. A RAMEAU-t illetően e feladatot a Nemzeti 
Rameau Központ látja el. Alaposan, lépésről-lépés-
re vizsgálják át az egyes tudományterületeket, a már 
beemelt és még beépítésre váró fogalmakat, a szótár 
formális és intellektuális koherenciáját. (Mi az, amit 
törölniük kell a deszkriptorok közül, mire kellene cse-
rélni, milyen kifejezést lehetne összevonni stb.)
Mivel ellenőrzött szótárról van szó, sok időt igényel 
a természetes nyelvből eredő kétértelműség (ho-
monima, szinonima, poliszéma) kiszűrése, illetve a 
nemdeszkriptorokról való utalás a vezérdeszkriptorra. 
Így a végeredmény minden esetben egy olyan vezér-
desz kriptor, amely pontos, szaktudományi, egyér-
telmű, megfelel mind a francia nyelv szabályainak, 
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mind a francia dokumentációs nyelvnek. A felhasz-
nált referensz művek lehetnek nyomtatott vagy 
elektronikus források, de elsősorban francia nyelvű-
ek. (Használhatók idegen nyelvűek is.) A karbantar-
tóknak, a fejlesztőknek sok szakmai problémát kell 
megvitatniuk, hiszen összefüggésében kell látniuk a 
részt és az egészet, ami nem könnyű, nem is beszélve 
a taxonómiai és a szemantikai problémákról. Gyakor-
latilag minden egyes eset megoldandó problémákat 
vet fel. Mindehhez segítséget nyújt a Kalauz (Guide 
d’indexation Rameau), amely az alosztások sokasá-
gát számos példával világítja meg. Eddig a tételek 
40%-át ellenőrizték. Nyilvánvaló, hogy a könyvtári 
integrált rendszerek OPAC-jaiban nemcsak a pontos 
keresőkifejezés megalkotása fontos, hanem a sze-
mantikus struktúra és a metaadatok következtében 
a kérdésre adott válaszok tematikus csoportosítá-
sa vagy az alfabetikus indexben való megjelenése 
is. A szemantikus keresést elősegítendő 2008-ban 
a TEL (The European Library) projekt keretében 
a RAMEAU-t lefordították a tudásreprezentációs 
SKOS nyelvére, amely kompatibilis a szemantikai 
forrásleíró nyelvi szabvánnyal (RDF). Ezek bizto-
sítják a szemantikai keresés alapjait.
Összegzésül elmondható, hogy a RAMEAU már egy 
nagy, összetett tartalmi feltárást és visszakeresést 
segítő jegyzék, melynek karbantartásához, fejlesz-
téséhez, a metaadatok elkészítéséhez – számos au-
tomatizált, modern technológiai lehetőség ellenére 
– továbbra is szükség van az alkotó emberre.

(Pajor Enikő)

Lásd még 2

Katalógusok

41/2016

BauDeR, Julia – lanGe, emma: exploratory subject 
searc hing in library catalogs : reclaiming the vision. – Bib-
liogr. In: Information technology and libraries. – 34. (2015) 
2., p. 92-102.

Tárgyi keresés a katalógusokban: hogyan javítható az 
eredmény

Gépi információkeresés; online katalógus; tárgyi feltá-
rás

A könyvtárosok több évtizede próbálkoznak in-
novatív ötletekkel a tárgyi és osztályozási adatok 
használatával kapcsolatban, hogy az online keresés 
élményét jobbá tegyék, mindazonáltal az online ka-
talógus harmincegynéhány évi folyamatos javításai 
után a használók továbbra is azzal küzdenek, hogyan 
szűkítsék a tárgyi keresést, hogy csak a releváns 
találatokat tartalmazó, kezelhető listát kapjanak. A 
tanulmány a helyzet orvoslására született kísérlet-
ről számol be, amely a könyvtári katalógus felületét 
radikálisan újratervezve a használók számára a ke-
resési eredmények egészen másfajta megjelenítését 
teszi lehetővé. Ez az új felület a keresési eredmények 
tudományterületek és témák szerinti grafikus áttekin-
tését nyújtja. Az eredmények egy kétszintes fatérké-
pen vannak ábrázolva, ami a használók számára a 
szaktudományi környezet (a Kongresszusi Könyvtár 
osztályozási rendszerének főosztályai alapján) és a 
témák (a Kongresszusi Könyvtár tárgyszójegyzék-
ének felhasználásával) a keresési eredmények vizu-
ális megjelenítését adja.

(Autoref.)

Lásd még 40

Információkeresés

42/2016

BaRtlaKoWSKI, Katja: Make the library really look 
more like google : zur einführung des Discovery-Systems 
„scinos” an der hochschule osnabrück In: Bibliotheksdi-
enst. – 49. (2015) 6., p. 643-648.

tegyük a könyvtárat a Google-hoz hasonlóvá! Discovery 
rendszer bevezetése az osnabrücki Főiskolán

Gépi nformációkeresés; Gépi információkeresési rend-
szer; Portál

Sok könyvtár meg van győződve arról, hogy interne-
tes jelenléte továbbra is központi portálként szolgál 
az információkeresők számára, és ezt szeretné meg-
őrizni. Azonban a helyzet egészen más: a könyvtári 
honlapok egyre kisebb szerepet játszanak a hallgatók 
és az oktatók információkeresésében. Egy discovery 
rendszer bevezetése jó lehetőséget teremt a könyvtári 
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internetes oldalaknál használt, elavult portál koncep-
ció átgondolására és új, korszerű megoldások keresé-
sére, ahogy ez az Osnabrücki Főiskolán is történt.

(Autoref. alapján)

43/2016

GRoSS, tina – tayloR, arlene G. – JouDRey, Dan-
iel n.: Still a lot to lose : the role of controlled vocabu-
lary in keyword searching. – Bibliogr. jegyzetekben In: 
Cataloging & classification quarterly. – 53. (2015) 1-4., p. 
1-39.

Az ellenőrzött szótárak szerepe a kulcsszavas keresés-
ben

Gépi információkeresés; Kulcsszó; online katalógus; 
tárgyszójegyzék

Gross és Taylor 2005-ös tanulmánya azt állapította 
meg, hogy a kulcsszavas keresés alapján talált rekor-
dok több mint egyharmada elveszne a tárgyszavak 
nélkül. Az azóta megjelent szakirodalom áttekintése 
azt mutatja, hogy különböző tudományterületeken 
született számos tanulmány szerint a kulcsszavas 
kereséssel kapott rekordok negyede-harmada veszne 
el ellenőrzött szótár használata nélkül. Más szerzők 
azonban továbbra is úgy vélik, hogy nincs szükség 
ellenőrzött szótárakra. A Gross-Taylor féle tanulmány 
bírálatára készülve ez a cikk megismételte a keresési 
folyamatot ugyanabban az online katalógusban, de 
automatikusan olyan metaadatokkal gazdagítva, mint 
a tartalomjegyzékek és az összefoglalók. Az „elve-
szett” találatok aránya így is magas lett.

(Autoref.)

44/2016

RaIelI, Roberto: vecchi paradigmi e nuove interfacce 
: la ricerca di un equilibrato sviluppo degli strumenti di 
mediazione dell’informazione. (Prima parte). – Bibliogr. a 
jegyzetekben In: aIB studi. – 55. (2015) 1.
Res. angol nyelven

Régi paradigmák és új interfészek: az információközve-
títő eszközök kiegyensúlyozott fejlesztésének keresése. 
1. rész

RaIelI, Roberto: vecchi paradigmi e nuove interfacce : 
la ricerca di un equilibrato sviluppo degli strumenti di me-
diazione dell’informazione. (Seconda parte). – Bibliogr. a 

jegyzetekben In: aIB studi. – 55. (2015) 2.
Res. angol nyelven

Régi paradigmák és új interfészek: az információközve-
títő eszközök kiegyensúlyozott fejlesztésének keresése. 
2. rész

ember-gép kapcsolat; Gépi információkeresési rendszer; 
online katalógus

A cikk célja, hogy szakirodalmi szemle formájában 
bemutasson egy sor még nyitott, függőben lévő té-
mát annak bizonyítására, hogy milyen nagy szükség 
van megújulásra az információkezelő és -kereső 
rendszerek területén. Ennek a megújulásnak pedig 
mélynek, kiegyensúlyozottnak kell lennie, és ismer-
nie kell a könyvtár- és információtudomány (LIS) 
alapelveit. A szerző kiemelten tárgyalja a webméretű 
keresőrendszerek (webscale discovery services) és 
a keresőeszközök (discovery tools) szerepét, és kri-
tikusan vizsgálja a könyvtár közvetítő eszközei közé 
való lehetséges beemelésüket. Áttekinti és összefog-
lalja azokat az érveket és megfontolásokat, melyek 
az OPAC interfészeknek a web 2.0 és a szemantikus 
web néhány elve szerinti fejlesztését támogatják; 
ilyen elvek az extrém felhasználó-barátság és hasz-
nálhatóság, az interaktív és kollaboratív szervezet, 
az együttműködési képesség és az adat-granularitás. 
Majd a discovery tools perspektíváit vizsgálja olyan 
új, „egyetlen” rendszerként, mely a könyvtár által 
közvetített valamennyi forrásban való kutatást szol-
gálja. Ám ezek az innovációk nemcsak az adatbá-
zisok keresési interfészeinek átalakítását kell, hogy 
célul tűzzék ki, hanem az adatok létrehozása és ren-
dezése új módjának kifejlesztését is, az FRBR, RDF 
és a linked data szerint. Ezeket a megfontolásokat 
összeveti egyéb, a LIS elveit jobban középpontba 
helyező megközelítésekkel. Aláhúzza, hogy minden 
esetben fontos a források eredeti koherenciájának és 
az adatok származási helye autoritásának megőrzése. 
Végül a cikk figyelmeztet az information discovery 
korlátaira: jelenleg az új rendszerek egyike sem ren-
delkezik azzal a precizitással, amit megszoktunk az 
adatbázisok, OPAC-ok és más megbízható eszközök 
esetében. 

(Autoref.)

Lásd még 41, 66, 69
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Olvasószolgálat, tájékoztató munka

45/2016

alBReCht, Steve: Better communication, safer facilities 
: creating a security-aware staff In: american libraries. – 
46. (2015) 9-10., p. 50-53.

Jobb kommunikáció – biztonságosabb intézmények

Kommunikáció -használókkal; Könyvtárhasználati sza-
bályzat; Rendbontás

Amikor a könyvtárosokat megkérdezik, ki felel 
könyvtáruk biztonságáért, rendszerint azt felelik: 
a rendőrség. Néhányan a könyvtárigazgatót és a 
munkatársak összességét nevezik meg. A biztonság 
mindannyiunk érdeke, életkérdés, az alapvető köve-
telmények a következők:

tiszteljük az olvasókat, de ne fogadjuk el hely- –
telen viselkedésüket;
ne tűrjük el a bűncselekményeket, fenyegeté- –
seket, a munkahelyi erőszakot, folyamatosan 
törődjünk a biztonsági kérdésekkel;
ha egy olvasó megsérti a jogszabályokat, a vi- –
selkedési normákat vagy a biztonsági előíráso-
kat, az ne maradjon következmény nélkül;
támogassuk és segítsük azokat a munkatársakat  –
és olvasókat, akik biztonsági problémák miatt 
segítséget kérnek;
a munkatársak törekedjenek arra, hogy felada- –
taikat biztonságosan lássák el.

Amikor a könyvtári helyszíneken (a pultnál, a raktár-
ban, a lépcsőházban, az olvasókkal való kommuniká-
ció során stb.) odafigyelünk másokra és a biztonságra 
általában, azt nevezzük sárga biztonsági fokozatnak. 
Van fehér fokozat is, ezt akkor éljük meg, amikor 
napközben szünetet tartunk, például étkezünk, be-
szélgetünk a kollégákkal, éppen nem foglalkozunk 
aktívan az olvasókkal vagy idegenekkel (tehát pihe-
nünk vagy szusszanunk egyet, feltöltekezünk a nap 
hátralévő részére). A legerősebb a vörös fokozat, ek-
kor veszélyhelyzetben vagyunk, és két dolgot tehe-
tünk: azonnal menekülünk, vagy ha elkerülhetetlenül 
szükséges, megvédjük magunkat.
A használókkal való kommunikációban három dolog-
ra kell ügyelni: 1. az önvédelemre (fontos a fizikai 
távolság megtartása, a testbeszéd figyelése), 2. a düh 
és a stressz kezelésére (ha szidalmaznak, ne vegyük 
személyes sértésnek), 3. az okos munkavégzésre (ha 
úgy adódik, kérjük a kollégák vagy a főnökünk segít-

ségét; az esetleges konfliktusokat dokumentáljuk, ez 
a későbbiekben is hasznos lehet).
A viselkedési szabályok betartásában segíthet, ha 
határozottan, de barátságos stílusban rögzítve van, 
és több helyen ki van függesztve, mit szabad tenni a 
könyvtárban, és mit nem. Kerüljük a negatív megfo-
galmazást, a tiltást (Mobiltelefonozni tilos!), helyette 
pozitívan fogalmazzunk (Kérjük, telefonhívásait az 
olvasótermen kívül intézze).
A cikkben 15 tömör jó tanács is olvasható a bizton-
ság megőrzéséhez.

(Hegyközi Ilona)

46/2016

ColDInG, linda K. – veneCeK, John: there’s going to 
be an evolution : the subject librarian initiative in review. 
– Bibliogr. In: the reference librarian. – 56. (2015) 2., p. 
133-145.

a Szakreferens Kezdeményezés

egyetemi könyvtár; Munkaszervezés; oktatás informá-
cióellátása; Referensz

A Szakreferens Kezdeményezés (Subject Librarian 
Ini tiative) keretében 2010-ben a University of Central 
Florida (Orlando) John C. Hitt Könyvtára a hagyomá-
nyos tájékoztatási osztály megújításával és átnevezé-
sével nyitott tudást kínáló közteret, tudásmegosztási 
környezetet hozott létre. Ezt tükrözi a Knowledge 
Commons elnevezés.
Ez az átalakítás azt is jelentette, hogy a könyvtá-
rosok a korábbinál aktívabb és jól látható szerepet 
kívántak játszani a könyvtár falain kívül is, főként 
a tanszékekhez rendelt kapcsolattartó könyvtárosok 
révén, akik főként gyűjteményszervezési és oktatási 
feladatokat látnak el.
Az egyetemi könyvtárakra, így erre a könyvtára is 
korábban jellemző tájékoztatási segédkönyvtár állo-
mányából már 2009-ben eltávolították a bibliográfi-
ai indexeket és a referáló kiadványokat, mivel ezek 
többsége online elérhető volt. Csak egy kisebb állo-
mányt hagytak meg a régi referensz gyűjteményből, 
főként a legújabb és leggyakrabban használt műve-
ket megtartva.
A fizikai környezet átalakítása a szolgáltatási filozó-
fia megváltoztatásával is járt. A helyben elérhető és a 
távoli felhasználóknak nyújtott 24 órás elérést egy-
aránt jobbá tették. Programokat és szolgáltatásokat 
kínálnak a felsőbb éves, a mester szakos és a külföl-
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di hallgatóknak, valamint az új oktatóknak. Marke-
tingeszközökkel, weboldalakkal és kiadványok kal 
láthatóbbá tették a könyvtárat. Ezek mellett azonban 
a legnagyobb munkát a tanszékek mélyreható bevo-
nása jelentette. Ezekről profilokat készítettek, majd 
a könyvtárosok személyesen megkeresték az oktató-
kat és kutatókat. A könyvtárosok grafikus szakember 
közreműködésével hírleveleket állítanak össze a tan-
székek számára.
A statisztikák azt mutatják, hogy a referensz kérdé-
sek aránya 17%-ról 11%-ra csökkent, megnőtt azon-
ban a számítástechnika használatával kapcsolatos 
kérdések aránya. A könyvtár viszont nem akarja a 
tájékoztató pultot számítógépes laborrá átalakítani. 
Ezért létrehoztak egy help desk jellegű szolgáltatást, 
amelynek munkatársai megválaszolják a technikai 
jellegű kérdéseket, így tehermentesítve a tájékoztató 
könyvtárosokat. 
Bár csökkent a személyesen feltett referensz kérdések 
száma, a könyvtárak gyakran nem szívesen szüntetik 
meg a tájékoztató pultokat. A Central Florida Egye-
tem könyvtára továbbra is fogadja a referensz kérdé-
seket feltevő olvasókat, viszont nagyobb figyelmet 
szentel a rugalmas csoportos tanulási tereknek, és a 
könyvtárosok a korábbinál kisebb mértékben vannak 
a pulthoz kötve.

(Koltay Tibor)

Kölcsönzés
Lásd 28

Könyvtárközi kölcsönzés,  
dokumentumszolgáltatás

47/2016

BeRaRD, Raymond [et al.]: academia and document 
supply : unsustainable contradictions at InISt In: Inter-
lending & document supply. – 43. (2015) 3., p. 131-137.

a kutatói közösség és a dokumentumszolgáltatás: elvisel-
hetetlen ellentmondások az InISt-nél?

Dokumentumszolgáltatás; Hozzáférhetőség; országos 
szak könyvtár -műszaki; Térítéses szolgáltatás
Francia jellegzetesség, hogy külön ellátó rendszere 
van a tudományos kutatásnak és a felsőoktatásnak 

több területen is, így a dokumentumellátásban is. Az 
ABES (Felsőoktatási Bibliográfiai Ügynökség) által 
működtetett Supeb a könyvtárosok számára készült, 
és dokumentumokat (eredetit, másolatot) szolgáltat, 
míg a CNRS (Nemzeti Tudományos Kutatási Köz-
pont) keretében működő INIST (a Tudományos és 
Műszaki Tájékoztatási Intézet) RefDoc szolgálta-
tása a felhasználóknak szól, e-kereskedelmi típusú 
interfésszel, s csak másolatot küld.
2012 októberében INISTGate néven elhíresült vita 
indult, mert a RefDoc által kereskedelmi alapon kí-
nált 54 millió folyóiratcikk egy részét ingyen (nyílt 
hozzáférésű lévén) is meg lehetett szerezni, de a 
RefDoc ezt nem jelezte. A vita nyomán 600 szerző 
tiltotta le cikkei kereskedelmi forgalmazását, és nyílt 
hozzáférésű folyóiratok vetették le magukat a RefDoc 
listájáról. A legfelső bíróság döntése következtében 
a RefDoc majd egy évre fel is függesztette működé-
sét. Mindez és a kérések folyamatos csökkenése (a 
RefDoc által szolgáltatott másolatok száma 82%-kal 
csökkent 1997 és 2013 között) felvetette a kérdést, 
van-e jövője a dokumentumellátásnak. 
A CNRS 2014-ben új projektet indított az INIST 
számára Knowledge engineering elnevezéssel, hogy 
kevésbé üzleti alapon inkább a közpénzből finanszí-
rozott kutatásokat és a felsőoktatást szolgálja (több 
hozzáadott érték, kevesebb bevétel). Ebben az új 
környezetben olyan döntés született, hogy a RefDoc 
a továbbiakban nem szolgáltat a magánszektor, csak 
a francia és külföldi felsőoktatás és kutatás számára, 
és a CNRS intézeteit ingyen látja el (első lépésként 
papírmásolatokkal). Az e-dokumentumszolgáltatás-
ról még nem született döntés. 2014 novemberében a 
szerzői jogvédő hivatallal való megegyezést követő-
en) a RefDoc ismét működni kezdett. Tekintettel arra, 
hogy az egyetemi könyvtáraknak nincs ilyen mérték-
ben tisztázott viszonyuk a szerzői joggal, az INIST 
nem használhatja azokat háttérgyűjteményként. A 
helyzet megoldására az INIST a papírmásolatok köl-
csönös ingyenes szolgáltatását javasolta az egyete-
mi könyvtáraknak, ám ez kevés megértésre lelt. Az 
INIST egyoldalúan döntött a változásokról, de nem 
állt szándékában az egyetemi könyvtárakkal való 
együttműködés megszüntetése, viszont a RefDoc és 
a Supeb egységes szolgáltatássá fejlesztését célzó 
eddigi kezdeményezések eddig sikertelennek bizo-
nyultak. (A jövő bizonytalan.)
Ami a nyílt hozzáférés (OA) hatását illeti, a koráb-
ban említett 600 szerző aláírása 2400 dokumentumot 
érintett, ezek közül 2011-ben és 2012 első félévében 
az INIST 48 másolatot szolgáltatott (a több mint 280 
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ezerből). Amióta a RefDoc kínálata jelzi, hogy egy 
dokumentum szabadon is hozzáférhető, ennek köz-
vetlen hatása nehezen mérhető, de 2014-ben kb. 1500 
linket „aktiváltak” a dokumentumhoz való szabad 
hozzáférés érdekében, ami meglehetősen alacsony 
szám. Az 1990-es évek vége óta – még a nyílt hoz-
záférés tömegessé válása előtt – szolgáltatott doku-
mentumok mennyisége folyamatosan, évi 15%-kal 
csökken. Az INIST esetében a 2015-ös nagymértékű 
csökkenést a magánszféra kiszolgálásának megszün-
tetése okozta, hiszen az a megrendelések 70%-át adta 
a korábbi években. Ám az is megfigyelhető, hogy 
a felsőoktatásban a felhasználók is előbb a HAL, 
revues.org, vagy a DOAJ-hoz hasonló platformokhoz 
fordulnak, s csak eredménytelenség esetén keresik 
fel a RefDocot.
A dokumentumszolgáltatás iránti igény csökkenésé-
nek még csak lassulását sem várja senki. Ugyanakkor 
az OA elterjedtsége igen nagy szakterületi szórást 
mutat, így hatása is nehezen mérhető, kalkulálható. 
Az olyan nemzeti licencvásárlások fejlődése, mint 
2014-ben az Elsevier valamennyi kiadványának hoz-
záférhetővé válása a felsőoktatásban, a dokumentum-
kérések és a könyvtárközi kölcsönzések csökkenését 
eredményezi. A 2014 végi becslés szerint a 2008 és 
2013 között megjelent publikációk fele érhető el OA 
formában: ezzel Franciaország az európai átlag kö-
rül van. A digitális tudományos könyvtár megvaló-
sulása, az OA és a repozitóriumok további terjedése 
csak az „ipari” mennyiségű dokumentumellátás végét 
jelenti, hiszen a dokumentumok könyvtárközi köl-
csönzése továbbra is szükséges. Az „ipari modell-
nek” át kell alakulnia közvetítő, azonosító, kereső 
szolgáltatássá.

(Mohor Jenő)

48/2016

haaGenSen, henrik: the digital article service at the 
State and university library, aarhus, Denmark In: Inter-
lending & document supply. – 43. (2015) 3., p. 148-150.

Digitális cikkszolgáltatás az aarhusi állami és egyetemi 
Könyvtárban

Cikk; Dokumentumszolgáltatás; egyetemi könyvtár; Mun-
kafolyamat; Nemzeti könyvtár; Szerzői jog

Az Aarhusi Állami és Egyetemi Könyvtár (ÁEK) a 
két dán nemzeti könyvtár egyike. Kötelespéldányra 
jogosult, a dán közkönyvtáraknak nyújtott szolgál-

tatások központja és az Aarhusi Egyetemi Könyvtár 
központi részlege.
Az ÁEK a folyamatos digitalizálási munkálatok el-
lenére még mindig nagy állománnyal rendelkezik 
nyomtatott folyóiratokból (4400 kurrens, összesen 
40 ezer cím). Ezekre a dokumentumokra alapozták 
a dán könyvtáraknak és használóiknak szánt digitális 
cikkszolgáltatást.
A dán könyvtárak közös katalógusa, a DanBib kere-
sési és megrendelési lehetőséget nyújt, online lelő-
hely- és kölcsönzési adatokat. A munkafolyamatot 
egy országos szállítási szolgáltatás teszi teljessé. A 
DanBib-nek két platformja van, egy a könyvtárosokat 
(netpunkt.dk), egy a használókat szolgálja (bibliotek.
dk). A digitális cikkszolgáltatás e két platformmal 
integráltan zajlik, a kétmillió metaadatot tartalmazó, 
évente 16 ezer rekorddal bővülő dán cikkindexszel 
együttműködve.
A kérést az ÁEK kapja. Az olvasó a kérést továbbí-
tó helyi közkönyvtári azonosítójával operálhat, nem 
kell újonnan regisztrálnia az ÁEK-ban. A használó, 
a kérést továbbító könyvtár és a kért mű adatait a 
beszkennelt cikk fájljával együtt az ÁEK szerverén 
tárolják. A szkennelt cikket egy későbbi kérésre azon-
nal szolgáltatni tudják.
A kérések kezelésének menete:

a kérések fogadása helyi vagy országos plat- –
formról,
a kért cikkek szkennelése, –
a kért cikkek szolgáltatása digitális formátum- –
ban a könyvtáraknak (ők digitális formátumban 
továbbíthatják a használónak) vagy közvetlenül 
a használóknak,
a szkennelt cikkek tárolása metaadataikkal  –
együtt történik (a cikk tartalmának, szerzőjé-
nek, címének, az évfolyamnak, oldalszámnak 
stb. leírásával) helyi szerveren (e-archívum),
a szkennelt cikkek újbóli, automatizált szolgál- –
tatása az e-archívumból.

Ami a jogi és üzleti feltételeket illeti, az ÁEK meg-
egyezést kötött a Copydannal (a dán szerzőijog-tulaj-
donosok szövetségével), amely engedélyezi, hogy

a kért cikkeket nyomtatott folyóiratokból  –
beszkenneljék,
a cikkeket digitális formátumban közvetlenül  –
a használóknak szolgáltassák, a szolgáltatásra 
előfizető könyvtárak pedig digitális formátum-
ban a használóknak továbbítsák,
a szkennelt cikkeket leíró metaadataikkal (tar- –
talom, szerző, cím, kötet, oldal stb.) együtt tá-
rolják,
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a szkennelt cikkeket újrahasznosítsák az új  –
kérés és a metaadatok automatikus hasonlítá-
sát követően,
az ÁEK minden szolgáltatott cikk után jogdíjat  –
fizet a Copydannak,
a megegyezésben szakfolyóiratok és népszerű  –
dán magazinok egyaránt szerepelnek.

A szolgáltatásba bevont folyóiratok köre bővülhet. 
Kivételt jelentenek azok a címek, amelyek mind di-
gitális, mind nyomtatott formátumban megjelennek, 
nem szerepelnek a megegyezésben, és csak nyomta-
tott formátumban szolgáltathatók. Az ÁEK állomá-
nyában lévő elektronikus folyóiratok nem részei a 
megegyezésnek.
A szolgáltatás kapcsán az ÁEK megállapodást kö-
tött a Dán Bibliográfiai Központtal (DBC), amely a 
dán cikkindexet szerkeszti. Ennek keretében azokat 
a dán népszerű magazinokat is indexelik, amelyekre 
a kérések mintegy 10%-a irányul.
A szolgáltatás weboldala: digitalartikelservice.dk. 70 
könyvtár használja előfizetéssel. A rendkívül népsze-
rű szolgáltatás így ma a dán lakosság 82%-a számára 
elérhető. Az előfizetés mellett a szolgáltatás a szo-
kásos könyvtárközi kölcsönzés keretében is igénybe 
vehető. A használó ekkor nyomtatott cikkmásolatot 
kap kézhez.

(Hegyközi Ilona)

49/2016

PleMneK, alexander – SoKolova, Natal’â: Sharing re-
sources of Russian libraries : 10 years of consortia serv-
ices development. – Bibliogr. In: Interlending & document 
supply. – 43. (2015) 3., p. 151-159.

Forrásmegosztás az orosz könyvtárakban: a konzorciumi 
szolgáltatások tíz éve

Adatbázis; Dokumentumszolgáltatás; együttműködés 
-bel földi; Folyóirat-előfizetés; közös katalogizálás; köz-
ponti katalógus -online

Oroszországban több mint 110 ezer könyvtár műkö-
dik, könyvtárközi kommunikációjuk számos prob-
lémát vet fel. A megbízható infrastruktúra kiépítése, 
a hatékony forrásmegosztás csak az új információs 
korban vált lehetővé. Mára a könyvtárak kapcsolód-
tak az internethez, potenciálisan bármely hálózati 
gépről elérhetők és kereshetők. Az egyik legjob-
ban működő forrásmegosztó hálózat az ARLICON 
(Associated Regional Library Consortia) 2002-ben az 

oroszországi könyvtárak számára nyitott, nonprofit 
szervezetként alakult. Jelenleg tagja a mintegy 200 
könyvtárat összefogó 14 konzorcium, a könyvtárak 
elektronikus katalógusai az ARLICON portálján ke-
resztül kereshetők. A portált további 500, a szolgál-
tatások vagy források előállításában együttműködő 
könyvtár veheti igénybe. Valamennyi könyvtár in-
gyen vagy rögzített feltételek mellett használhatja a 
közös katalógust. Vannak csak felhasználó könyvtá-
rak is; összességében Oroszországból és a volt Szov-
jetunió tagországaiból mintegy 1000 könyvtár vesz 
részt az ARLICON tevékenységében, a szolgáltatá-
sok más országokból is elérhetők.
2007-ben 3 projekt indult: a MARS az oroszországi 
folyóiratok cikkadatbázisa, az elektronikus doku-
mentumszolgáltatás és az EPOS osztott elektronikus 
könyvtár. Azóta egyre több könyvtár kapcsolódott 
különböző minőségben az ARLICON-hoz, miköz-
ben a konzorcium sem állami, sem egyéb pénzügyi 
támogatásban nem részesült.
A MARS projekt célja a folyóiratok párhuzamos 
feldolgozásának elkerülése. A teljes terjedelmükben 
indexelendő folyóiratcímeket a feldolgozó könyvtá-
rak választották ki a leggyakrabban használtak kö-
zül. A néhány kis könyvtárral indult projektben ma 
230 felsőoktatási és közkönyvtár vesz részt. 2015 
márciusában 2100 folyóiratcímet dolgoztak fel, az 
adatbázis naponta 500–1000 rekorddal gyarapodott, 
a munkában 800 szakember vett részt. A MARS 
szolgáltatásai:

a könyvtárak helyi adatbázisukba bemásolhat- –
ják a bibliográfiai rekordokat;
keresés az ARLICON portálon keresztül. –

Az orosz folyóiratok főleg nyomtatott formában 
jelennek meg, a MARS adatbázis segíti a folyóirat-
állomány kezelésének optimalizálását: egy ritkán 
használt folyóiratcím lemondása után a folyóirat 
kereshető marad, cikkek rendelhetők belőle. A teljes 
MARS adatbázis előfizetéses rendszerben működik, 
az építésében közreműködők számára ingyenes. Az 
előfizető könyvtárak olvasói vagy az ARLICON por-
tálon keresztül használhatják az adatbázist, vagy a 
könyvtár honlapjáról, ha onnan elérhető. A rekordok 
egyelőre cirill betűsek, az adatbázis és az annotációk 
angolra fordítása szerepel a tervekben. Várható még a 
cikkek teljes szövegét tartalmazó adatbázis építése – 
azokból a folyóiratokból, amelyek jogtulajdonosaival 
szerződést tudnak kötni.
Az elektronikus dokumentumszolgáltatás (EDD) 
a MARS-ot követi. Az EDD közös katalógusa tar-
talmazza a MARS adatbázisban lévő folyóiratokat 
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és az azokra előfizető könyvtárak jegyzékét, ezt a 
katalógust csak a könyvtárosok használhatják. Az 
egyelőre csak cirill betűs folyóiratok közös kataló-
gusa szabadon használható az interneten. A rendszer 
úgy működik, hogy az olvasó a kért cikk nyomtatott 
másolatát könyvtárában kapja meg. Az orosz szerzői 
jogi törvények szerint a könyvtár kölcsönözhet vagy 
másolhat a jogtulajdonos engedélye nélkül, ha a szol-
gáltatásból nincs nyeresége. A törvény 2014. évi mó-
dosítása könnyítette a közkönyvtárakban a kutatási 
vagy oktatási célokra történő másolatszolgáltatást.
Az EDD-ben több mint 200 könyvtár vesz részt kérő-
ként vagy küldőként, 2014-ben 7900 orosz és külföldi 
folyóiratcímből szolgáltattak több mint 600 ezer má-
solatot. Egy kérés átlagos feldolgozási ideje 10 óra.
2014-ben az ARLICON-t e-források szolgáltatója-
ként regisztrálták a FEDUrus kutatói és felsőokta-
tási hálózatban. Az elévült, OPAC-alapú interfészek 
discovery típusú keresőrendszerre cserélésével az 
ARLICON forrásai 2015-ben a nemzetközi hálóza-
tokba is bekerülhetnek.

(Viszocsekné Péteri Éva)

50/2016

SChöPFel Joachim: Document supply of grey literature 
and open access : ten years later In: Interlending & docu-
ment supply. – 43. (2015) 2., p. 84-93.

A szürke irodalom szolgáltatása és a nyílt hozzáférés: tíz 
év eltelte után

Dokumentumszolgáltatás; Felmérés; Hozzáférhetőség; 
Nemzeti könyvtár; országos szakkönyvtár -műszaki; 
Szürke irodalom

A dolgozat azt vizsgálja, hogyan hatott a nyílt hoz-
záférés mozgalma a szürke irodalommal való ellá-
tásra öt nagy tudományos és műszaki információs 
központ összehasonlító felmérésére alapozva: ezek 
a British Library (UK), a KM (Kanada), az INIST-
CNRS (Franciaország), a KISTI (Dél-Korea) és a 
TIB Hannover (Németország).
2014-ben az öt intézmény valamivel kevesebb mint 
1,8 millió tételt szolgáltatott, azaz a felét a 2004-
ben (-55 %) szállítottnak. Ebből 85 ezer volt szürke 
dokumentum – elsősorban konferenciai anyagok és 
jelentések –, azaz a teljes mennyiség 5%-a, de 2004-
hez képest alacsonyabb szintű (-72%). Ugyanakkor 
az intézmények továbbra is bővítik nyílt hozzáférési 
stratégiájukat; ezek sajátosak, és ahogy 2004-ben 

és 2008-ban is, inkább az intézményi és országos 
jelleget tükrözik, és nem globális megközelítésűek, 
két vagy három közös vagy hasonló projekt kivé-
telével (PubMed Central, nemzeti repozitóriumok, 
DOI-számoknak az adatállományokhoz való rende-
lése, disszertációk és egyebek). Az összes különbség 
ellenére fejlődésük néhány közös vonást is mutat, 
úgymint a költségvetési megszorítások, a jogi kor-
látok (szerzői jog), a hazai igények hangsúlya és a 
nyílt hozzáférési politika kialakítása a terjesztés és a 
kutatási eredmények javítása érdekében. A vállalati 
ügyfelek dokumentumellátása inkább üzleti jellegű, 
míg az állami szektorban ez a korábbinál jobban tá-
maszkodik az erőforrások megosztására és a hálózat-
építésre a tudományos és közkönyvtárakkal. Talán a 
TIB-et kivéve a szürke irodalom csökkenő jelentő-
sége változó szerepükre mutat: kevesebb közvetítés, 
kisebb beszerzés és gyűjteményfejlesztés és több 
nagy értékű szolgáltatás, több terjesztés és megőr-
zési kapacitások, melyeket a tudományos közösség 
szükségleteire terveztek (kutatási kiválóság, nyílt 
hozzáférés, adatkezelés stb.).
A dolgozat a 2006-ban és 2009-ben publikált két fel-
mérésnek a követéses vizsgálatát írja le.

(Autoref.)

Tájékoztatási eszközök

51/2016

RoDRIGueS, Rosângela Schwarz – StuBeRt, Daniela: 
Periódicos Científicos da Ciência da Informação : os títu-
los indexados na WoS. – Bibliogr. In: Revista española de 
documentación científica. – 38. (2015) 3.
Res. angol nyelven

a Web of Science-ben indexelt információtudományi 
szakfolyóiratok

adatbázis; Felmérés; Folyóirat -könyvtári

Mivel a Web of Science (WoS) tekinthető a legszi-
gorúbb adatbázisnak, ahol az ismeretek minden te-
rületéről a legrangosabb folyóiratok szerepelnek, az 
ott indexelt információtudományi szakfolyóiratokat 
vizsgálták publikációs jellemzőik, hozzáférhetősé-
gük típusa és a Directory of Open Access Journals 
(DOAJ)-ban való szereplésük szempontjából. A 
2012-es évet alapul véve 84 információtudományi 
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szakfolyóiratot találtak (az African Journal of Library 
Archives and Information Science-től a Zeitschrift für 
Bibliothekswesen und Bibliographie-ig).
Legtöbbjük az Egyesült Államokban és Angliában 
(37, ill. 24 cím) jelenik meg; ezeket követi Hollan-
dia (6), Németország (4), Brazília (3). Ausztrália, 
Kanada, Spanyolország 2–2, Japán, Malajzia, Mexi-
kó és Nigéria 1–1 címmel szerepel. (Az első három 
sorrendje megegyezik egy korábbi, a WoS-ban sze-
replő valamennyi folyóiratot vizsgáló elemzéssel.) 
56 folyóiratot (a teljes mennyiség közel 70%-át) ke-
reskedelmi kiadóvállalatok, 13-at egyetemek, 12-t 
egyesületek adnak ki. 31 folyóirat származik csak 
egy lapot kiadó intézménytől. A kereskedelmi kiadók 
között első az Elsevier Inc. 12 címmel, az Emerald 
Group Publishing Limited 9, a Sage Publications Ltd. 
és WilleyBlackwell 5–5, a Springer 4 címet ad ki. A 
vizsgált folyóiratok több mint fele (48 cím) éven-
te négyszer, 16 kéthavonta, 6 havonta jelenik meg 
(mindössze három a legritkábban, évente mindössze 
háromszor megjelenő folyóiratok száma). Ami a cik-
kek számát illeti, 75%-uk a kiadóvállalatok, 12%-uk 
az egyetemek, 8%-uk az egyesületek gondozásában 
jelent meg; 48% az USA-ban, 25% Angliában, 13% 
Hollandiában, majd Spanyol- és Németország kö-
vetkezik 3–3 százalékkal. A folyóiratok többségének 
(62%) impakt faktora 0–0,999 között van, 4 feletti-
vel mindössze egy amerikai és egy hollandiai meg-
jelenésű periodikum rendelkezik. A tíz legmagasabb 
impakt faktorú folyóirat közül 7 az USA-ban, kettő 
Hollandiában, egy Angliában jelenik meg, közülük 
öt negyedéves megjelenésű, kettő havonta, egy–egy 
pedig hatszor, tízszer, illetve egyszer jelenik meg 
évente.
Az összesen 84 folyóirat közül mindössze 9 (10,8%) 
a nyílt hozzáférésű, közülük 3 Brazíliában, 2 az USA-
ban, 1–1 Angliában, Spanyolországban, Malajziában 
és Mexikóban jelenik meg. Utóbbi három ország 
valamennyi folyóirata nyílt, míg Németország, Hol-
landia, Ausztrália, Kanada, Japán és Nigéria összes 
kiadványa korlátozott hozzáférésű. A három brazil 
folyóirat közül 2, a két amerikaiból csak egy szere-
pel a DOAJ-ban (éppen az nem, amelyik a 9 között 
a legmagasabb impakt faktorral rendelkezik).
Általában megállapítható, hogy az információtudo-
mányban (a megjelenő szakfolyóiratok tekintetében) 
Latin-Amerika, Afrika, Ázsia és Kelet-Európa alul-
reprezentált. A teljes szakirodalmi termés (2012-ben 
3419 cikk) 87%-a három országban (USA, Anglia, 
Hollandia) jelenik meg. A nyílt hozzáférést leginkább 
Latin-Amerika támogatja, ugyanakkor figyelmeztető 

jel, hogy a WoS-ban szereplő nyílt hozzáférésű in-
formációtudományi szakfolyóiratoknak csak 60%-a 
jelenik meg a DOAJ-ban. (Meglepő módon kimaradt 
a vizsgálódásból a papír/elektronikus megjelenések 
aránya, eloszlása. – MJ)

(Mohor Jenő)

Hátrányos helyzetû olvasók ellátása

52/2016

BaRKoW, anne [et al.]: Willkommen in Deutschland! : die 
dbv-Kommission Interkulturelle Bibliotheksarbeit sammelt 
und präsentiert Flüchtlingsprojekte in deutschen Bibli-
otheken In: BuB. – 67. (2015) 8-9., p. 526-529.

Isten hozott németországban! a német Könyvtárak 
egyesületének (dbv) interkulturális szakbizottsága gyűjti 
és bemutatja a német könyvtárak menekültprogramjait

közművelődési könyvtár; Nemzetiségi olvasó; Szolgálta-
tások

Senki sem hagyja el a szülőföldjét önként, oka le-
het a háború, a politikai, vallási üldözés, az emberi 
jogok hiánya, az elnyomás, természeti katasztrófa 
vagy az éhínség. A menekültek egy jobb jövőben és 
a szabadságban reménykednek; s általában a hatá-
ron jelentkeznek a rendőrségen, kérnek menedéket. 
Ezután a legközelebbi felvevőhelyre kell menniük. 
Itt az ún. „königsteini kulcs” és származási országuk 
alapján elosztják őket a szövetségi tartományokban. 
(Ha fiatalkorú és kísérő nélkül van, a gyámhatóság 
gondoskodik róla.) Először tartózkodási engedélyt 
kapnak; ekkor még abban a körzetben kell maradni-
uk, ahol a menekültügyi eljárás elkezdődött. Itt re-
gisztrálják őket; az eljárás néhány nap alatt lezajlik, 
de néha hetekig, hónapokig is eltart. Ezután követke-
zik a végleges elhelyezés: az első meghallgatás után 
vagy befogadják, vagy kiutasítják őket. Ha megkap-
ják a tartózkodási engedélyt, elhagyhatják a körze-
tet, s magán- vagy közösségi elhelyezést kapnak. A 
tartózkodási engedély birtokában még nem vállal-
hatnak munkát. 3–7 év után kaphatnak letelepedési 
engedélyt, mellyel már dolgozhatnak.
Ebből a körülményből a könyvtárak számára a követ-
kezők adódnak: az első időszakban nehéz a menekül-
tek megszólítása, mivel rövid ideig tartózkodnak ott, 
és még nincs állandó lakcímük; állandó lakhelyükön 
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már a német nyelvi vagy integrációs kurzusok révén 
létesíthető velük kapcsolat; számos ok miatt nem 
reagálnak a menekültek azonnal a könyvtárak aján-
latára, ezért nem szabad gyors sikerekre számítani; 
nincs egyedüli jó megoldás.
Az alábbi megoldások a Német Könyvtárak Egye-
sületének (dbv) (http://www.bibliotheksverband.
de/dbv/themen/fluechtlinge-willkommen.html) in-
terkulturális szakbizottsága könyvtáraiból származ-
nak, de nem tekinthetők receptnek.
Duisburgban (487 ezer lakos) 2011-ben nyílt meg a 
„nemzetközi gyermekkönyvtár”, melynek állomá-
nya 6000 kötet 17 nyelven. A kínálatot az új városi 
könyvtárban kibővítették a „Most érkeztem Német-
országba” témacsoporttal, melynek anyaga szótá-
rakból, nyelvtanulást és a beilleszkedést segítő do-
kumentumokból áll. Hamburgban (1 815 000 lakos) 
a könyvtári hálózat 32 fiókkal és 2 könyvtárbusszal 
rendelkezik, s a menekültszállások bármelyikét el-
érhetik. A fiókok kapcsolatban állnak vezetőikkel, 
s igyekeznek felmérni a menekültek igényeit. Azok 
nyári ünnepségei jó alkalmak a kapcsolatfelvételre. 
Önkéntesek segítenek nekik az első könyvtári látoga-
táskor. Az online könyvtári kártyákat adományokból 
finanszírozzák; azzal angol, német francia, arab nyel-
vű e-könyvekhez jutnak, zenei és e-learning szolgál-
tatásokat vehetnek igénybe. Kártya nélkül is számos 
lehetőséget biztosítanak. Nordheimben (7 600 lakos) 
erősek az egyesületek, az egyházak és a magánkezde-
ményezések. Mozgósító jellegű kínálatokkal lehet itt 
eredményt elérni. A kulturális létesítmények munka-
társai közösségi helyeken (kultúrház, sportpálya, ját-
szótér, közpark) találkozhatnak a menekültekkel, ez 
jobban segítheti a megismerkedést. (Fontos a „Lab-
darúgás + olvasás” program is, melyet a tartományi 
forrásból támogatnak.) Nürnbergben (517 ezer lakos) 
a városi könyvtár komoly választékot kínál azoknak, 
akik már menedékjogot kaptak: szótárak 70 nyel-
ven, 4500-nál több egységnyi német nyelvtanulást 
szolgáló anyag, zenehallgatás stb.. (A többiek csak 
helyben használhatják a könyvtárat.) Média dobo-
zok kihelyezését is tervezik a menekültszállásokra. 
Osnabrück (160 ezer lakos) régóta befogadó város. 
A könyvtár nemcsak kiépült közigazgatási struktú-
rára támaszkodhat, hanem elkötelezett partnerekre is 
talál munkájához. A menekültek számára biztosított 
kínálatok a bevándorlók és menedékesek meglévő 
programjainak a kibővítése. Ezen kívül biztosítanak 
számukra internetet, német tanulást, a város meg-
ismerését segítő anyagokat, felnőttek és gyerekek 

számára szervezett rendezvényeket, foglalkozásokat, 
könyvtárvezetéseket stb.

(Murányi Lajos)

53/2016

CeRvanteS-MaRtíneZ, luisa – navaS-luque, 
Marisol – CuaDRaDo-GuIRaDo, Isabel: análisis de la 
prestación de servicios a inmigrantes en la red Biblio-
tecas de Barcelona. – Bibliogr. In: Revista española de 
documentación científica. – 38. (2015) 3.
Res. angol nyelven

Bevándorlóknak nyújtott szolgáltatások Barcelona könyv-
tári hálózatában

közművelődési könyvtár; Nemzetiségi olvasó

Barcelona könyvtári hálózatának a bevándorlók szá-
mára nyújtott szolgáltatásainak minőségét vizsgálták, 
referenciaként az IFLA multikulturális közösségek 
könyvtári ellátásáról szóló irányelveit (Multicultural 
Communities: Guidelines for Library Services) hasz-
nálva. Ezen irányelvek alkalmazásával a közkönyv-
tárak alkalmas környezetté válhatnak a szociális ko-
hézió, a kulturális csere elősegítésére, az ismeretek 
gazdagítására, valamint a különböző kultúrájú hasz-
nálók közötti interakcióra. A tanulmányhoz számos 
forrást elemeztek, és a barcelonai könyvtári konzorci-
um két vezetőjével készítettek interjút. Az eredmény 
az irányelveknek való nagyfokú megfelelést mutat; az 
eredményeket azzal összefüggésben tárgyalják, hogy 
a közkönyvtárnak milyen szerepe lehet az interakció 
és a kulturális csere terén.

(Autoref. alapján)

54/2016

holtZ-eRSahIn, yilmaz – SChleh, Bernd (riporter): 
„Je weniger Büroktratie, umso leichter ist der Weg in die 
Bibliothek” : yilmaz holtz-ersahin spricht sich im BuB-
Interview für einen kostenlosen Willkommensausweis für 
Flüchtlinge aus : wichtig sind Sprachkenntnisse und auf-
geschlossenheit In: BuB. – 67. (2015) 8-9., p. 516-520
Res. angol és francia nyelven

„Kevesebb bürokráciával könnyebb bejutni a könyvtárba”. 
yilmaz Holtz-erşahin a BuB-nak nyilatkozva ingyenes ol-
vasójegyeket javasolt a menekülteknek üdvözlő gesztus-
ként
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nemzetiségi olvasó; Szolgáltatások; városi könyvtár

A Németországba érkező menekültek száma nagyon 
magas, és még nőni fog. A szövetségi bevándorlási és 
menekültügyi minisztérium 2015-ben több mint 400 
ezer menedékkérelmet vár, a tavalyi mennyiség két-
szeresét. E trend hatásai az ország minden városában 
érezhetők. Bernd Schleh, a folyóirat főszerkesztője 
Yilmaz HoltzErşahinnal, a Duisburgi Városi Könyv-
tár könyvtárosával beszélget, aki kifejti, hogyan tudja 
egy könyvtár a menekültek integrálását segíteni. A 
török bevándorlás szakértőjeként azt vallja, hogy „a 
könyvtárak erőssége (a többi nyilvános intézménnyel 
szemben) az, hogy privát, nyitott szellemű és tudás
orientált környezetet kínálnak.”
Egy új, biztonságos helyen a menekülteknek először 
német nyelvismeretre, majd a helyi kultúráról és a 
jogi keretekről szóló információkra kell szert ten-
niük. A könyvtár első lépésként több nyelven kínál 
nekik információkat, idegen nyelvű anyagokat gyer-
mekek és felnőttek számára, de röplapokat és brosú-
rákat is, hogyan élnek az emberek Németországban. 
A könyvtár ebben tájékozódási pontként működhet, 
ha lehetséges. Emellett Yilmaz HoltzErşahinnak az 
integráció terén szerzett tapasztalatai alapján az a 
véleménye, hogy a könyvtáraknak a menekülteket 
speciálisan kell kezelniük. „Kevesebb bürokráciával 
könnyebb bejutni a könyvtárba. Az ingyenes – csak 
rövid időre érvényes – olvasójegy sokat segíthet.” A 
menekültek általában nem tudnak fizetni tagsági dí-
jat. Yilmaz HoltzErşahin azt vallja, „Főleg eleinte, 
a kezdő szakaszban jelentene gátat a díj. A könyvtár 
talán a városházával együttműködve vagy a helyi 
lakosság, klubok, alapítványok támogatásával meg 
tudná oldani az ingyenes használatot.”

(Autoref.)

55/2016

ReICheRt, Günter: Die asylothek als Brücke zur öffent-
lichen Bibliotheken : erfolgreiche Privatinitiative in nürn-
berg : weitere Projekte in ganz Deutschland geplant In: 
BuB. – 67. (2015) 8-9., p. 532-535.

A menekültkönyvtár a közkönyvtárakhoz vezető híd. 
Sikeres magánkezdeményezés nürnbergben. további 
programokat terveznek szerte németországban

könyvtárépület -közművelődési; Nemzetiségi olvasó; 
Szolgáltatások; támogatás -pénzügyi -társadalmi

A könyvtár ötlete 2012. augusztus 13-án született 
meg Nürnbergben, amikor a 167 menedékkérő el-
helyezését szolgáló közösségi szállás megnyílt, és 
kilenc hét múlva meg is nyitotta kapuit az első me-
nekültkönyvtár. Az ötletgazda építész mutatja be 
cikkében a projektet, amely nagy feltűnést keltett, és 
számos követőre is talált Németországban.
Amikor Nürnbergben megnyílt a közösségi szállás, 
a menekültek számára még nem volt sem szociális 
vagy a kulturális beilleszkedést segítő gondozás, sem 
pedig minimális képzési lehetőség. Kellemetlen hely-
zet alakult ki a törvényi feltételek miatt – a menekül-
tek nem vállalhatnak munkát, nyelvtanfolyamra csak 
a tartózkodási engedély megadása után van lehetőség 
–, és maga az elhanyagolt épületekből álló városrész, 
ahol az intézmény helyet kapott, az is a konfliktusok 
melegágya lehetett volna. Ezek miatt „sportos” pro-
jektkoncepciót választottak, melynek során tudatosan 
lemondtak a városi támogatásról. („Elkötelezettségre 
van szükség, nem pénzre” volt a mottójuk.)
A szükséges dolgok – a belső tér kialakítása, a köny-
vek, a nyelvtanfolyamok, másolók és számítógé-
pek – a város lakóinak adományaiból kerültek ki. A 
könyvtárat az ötnapos nyitvatartási idő alatt önkén-
tesek működtették, késő délután és este pedig széles 
tematikájú programokat kínáltak. A menedékkérők 
maguk is bekapcsolódtak a munkába, és többek kö-
zött nyelvtanárként is dolgoztak
Az alapfelszerelést a városi könyvtár új épületbe 
költözése során feleslegessé vált polcok, asztalok, 
székek, továbbá a kivont könyvek és szótárak képez-
ték. A menekültkönyvtár már megnyitása előtt széles 
körű sajtónyilvánosságot kapott, és nagy érdeklődést 
keltett, ami azért volt fontos, mert a menekültkérdés 
2012-ben nem volt még annyira a középpontban, 
mint napjainkban. A könyvtár a sajtóbeszámolók és 
a hivatalos személyiségek látogatása nyomán a köz-
beszéd tárgya lett, és az adományok révén gyorsan 
nőtt a könyvállomány, sokan jelentkeztek önkéntes 
munkára is.
2015. szeptember 15-én már három sikeres évet tud-
hat maga mögött a téka. A kitűzött célokat elérték, 
számos intézmény, cég is bekapcsolódott a projekt-
be. Az állomány széles választékot kínál szótárakból, 
kézikönyvekből, Németországról szóló művekből, a 
nyelvtanulást segítő anyagokból. (Fontos a menekül-
tek érzelmi gondozása is, főleg a gyermekeké, és a 
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német nyelv tanulása is, akár letelepedik a menekült, 
akár visszatér hazájába.)
Tervezik az ötlet országos elterjesztését, ugyanakkor 
nem akarják a helyieket sem kirekeszteni e könyvtá-
rakból. Fontos szerepet játszanak nemcsak az integ-
rációban, hanem az analfabetizmus felszámolásában 
is; nem versenytársai a közkönyvtáraknak, inkább 

az első lépcsőfokot jelentik azokhoz. Létrehozásuk 
egyszerű, ezért a nürnbergi példával a szerző bátorí-
tani szeretné a könyvtárosokat, vágjanak bele ők is. 
(A szerző a 104. német könyvtáros vándorgyűlésen 
Nürnbergben számolt be előadásában addigi tapasz-
talatairól.)

(Murányi Lajos)

Tájékoztatás, tájékoztatási rendszerek

Hálózatok, regionális rendszerek

56/2016

FeRnánDeZ-RaMoS, andrés: evaluación de “subject 
gateways” : propuesta metodológica y análisis longitudi-
nal. – Bibliogr. In: Revista española de documentación 
científica. – 38. (2015) 2.
Res. angol nyelven

tematikus portálok értékelése: módszertani ajánlás és 
időbeli elemzés

Felmérés; hatékonyság; Portál; tájékoztatás

A cikk harminc tematikus portál minőségének vizs-
gálatát mutatja be két időpontban (2007-ben és 2012-
ben) vett adatokkal annak érdekében, hogy bemutassa 
erősségeiket, gyengeségeiket és fejlődésüket. Ehhez 

egy harminc mutatóból álló kérdőívet dolgoztak ki, 
három kategória köré csoportosítva: az információk-
hoz való hozzáférés; adatkezelés; a hozzáadott érték 
elemei. Jelentős különbségeket találtak az elemzett 
portálok között, és azt állapították meg, hogy az át-
lagos minőség igen jó az első két kategória esetén, 
míg a harmadikban meglehetősen sok a hiányosság. 
Az időbeli elemzés szerint nincs sok különbség a két 
időpontban mért jellemzők között, mindössze a har-
madik kategóriában (hozzáadott érték) mutatkozik 
némi javulás, ám az nem tekinthető jelentősnek.

(Autoref.)

Könyvtártudományi tájékoztatás

Lásd 51

Vezetés, irányítás
Általános kérdések

57/2016

le, Binh P.: academic library leadership in the digital age. – Bib-
liogr. In: library management. – 36. (2015) 4/5., p. 300-314.

egyetemi könyvtárak vezetése a digitális korban

egyetemi könyvtár; Felmérés; Hatékonyság; Működési 
feltételek; vezetés; vezetőképzés

A dolgozat fő témája az egyetemi könyvtárvezetés 
a digitális korban. Először a célokat kell megfogal-
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mazni: elsőként az öt fő problémát, melyekkel az 
egyetemi könyvtárak vezetése szembesül, majd az öt 
legfontosabb készséget, melyek a hatékony vezetés-
hez szükségesek, és végül e készségek fejlesztésének 
öt legjobb módját.
Felmérést végeztek annak érdekében, hogy válaszo-
kat kapjanak azoktól a könyvtárosoktól, akik felső 
vezetők valamelyik amerikai egyetemi könyvtárban. 
Többféleképpen választották ki a felmérésben részt 
vevőket: az ALA és részlegei honlapjáról, amerikai 
egyetemi könyvtárak honlapjairól, javaslatokból és a 
szerző szakmai kapcsolataiból. A felmérési folyamat 
egyszerűsítése végett a kérdéseket a levéllel együtt 
elektronikusan küldték meg a potenciális résztve-
vőknek. Összesen 38 felkérés (n=38) ment ki nagy 
és közepes amerikai egyetemi könyvtárakba, és 14 
fő (38,6%) küldte vissza a kérdőívet. A válaszadók a 
könyvtárak széles spektrumát képviselték.
Az öt fő probléma, mellyel a vezetés szembesül: ho-
gyan mutassa be a könyvtár értékeit az egyetemnek, 
működtesse a könyvtárat pénzügyi bizonytalanság 
közepette, formáljon át ósdi berendezéseket új szol-
gáltatások befogadására, teremtse meg a nyomtatott 
és elektronikus dokumentumok egyensúlyát, és tart-
son képzett és naprakész tudású személyzetet. Az öt 
legfontosabb vezetési készség: a vízió, az integritás, a 
menedzsment-, az együttműködési és a kommuniká-
ciós készség. Az öt legjobb mód e készségek elsajátí-
tására: szükség van mentorokra, vezetőképző progra-
mokra, gyakorlati vezetési tapasztalatok szerzésére, a 
vezetői szerepek keresésére és önismeretre.
A témában eddig alig készültek vizsgálatok. Ennek 
eredményeképpen ez a felmérés hozzá fog járulni az 
egyetemi könyvtárvezetés szakirodalmához, és segíti 
majd a jelenlegi és pályázó könyvtárvezetőket olyan 
bölcs vezetési ismeretekkel, melyek ahhoz szüksége-
sek, hogy sikerrel vezethessék intézményüket ebben 
a változó időszakban.

(Autoref.)

58/2016

neIGel, Christina: lIS leadership and leadership educa-
tion : a matter of gender. – Bibliogr. In: Journal of library 
administration. – 55. (2015) 5-8., p. 521-534.

Könyvtárvezetés és annak oktatása: a gender kérdés je-
lentősége

könyvtárosképzés -felsőfokú; Női munkaerő; vezetés

A változások nehézségeivel való küzdelemmel 
kapcsolatban a könyvtár- és információtudományi 
szakirodalom gyakran a vezetést említi, mint annak 
módját, hogy miként lehet a változás megfelelő és 
hatékony kezelését elsajátítani. Ám a publikációk 
legnagyobb része nem veszi figyelembe azt a tényt, 
hogy a könyvtárosság – a közvélekedésben és a 
gyakorlatban is – női, illetve elnőiesedett szakma. 
A vezetés viszont „férfias” foglalkozás, a könyvtári 
világban magas vezetői posztokra került nőknek a 
férfiak világában kell helyt állniuk. Ehhez képest a 
könyvtár- és információtudományi képzésben (és az 
azzal foglalkozó szakirodalomban) feltűnő a társadal-
mi nem problematikájának hiánya. Gendertudatosabb 
könyvtárosképzés nyomán nagyobb eséllyel fejleszt-
hetünk ki új, hatékony módokat a gazdasági bizony-
talanságokkal és technológiai változásokkal való 
megbirkózásra.

(Autoref. alapján)

59/2016

WIlKInS JoRDan, Mary: Competencies for public library 
ma nagers : diversity in practice. – Bibliogr. In: library ma-
na gement. – 36. (2015) 6/7., p. 462-475.

közkönyvtárak vezetőinek kompetenciái: felmérés

Felmérés; közművelődési könyvtár; vezetés

A közkönyvtárak vezetői rendszerint nagyon elfoglal-
tak. Egy kérdőíves kutatással arra keresték a választ, 
melyek azok a tevékenységek, amelyeket ténylegesen 
végeznek, és ehhez mit kell tudniuk. A társadalmi 
változásoknak köszönhetően ráadásul a szükséges 
kompetenciák köre változik is. A kutatás ezért egy-
szerre kereste a jelen és a jövő kilátásait közkönyvtári 
vezetők véleménye alapján. A kutatás eredményei 
támpontul szolgálhatnak a jövő vezetőinek a képzé-
sére kidolgozandó programok során.
A válaszadókat nyilvános levelezőlistákon toboroz-
ták. Összesen 57 fő küldte vissza a kitöltött kérdőívet, 
52 nő és 5 férfi. Szinte valamennyien mester szakos 
diplomával rendelkeztek. 3 fő volt részmunkaidős, a 
többiek teljes állásban dolgoztak. A válaszadók 9%-a 
volt 25 és 30 év közötti. 18% a harmincas, 21% a 
negyvenes, 35% az ötvenes korosztályból került ki. 
18% pedig 60 és 70 év közötti volt.
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A könyvtáros szakmában eltöltött évekre vonatko-
zóan a leggyakoribb válasz (25%) a 8–15 év volt. 
21% pedig több mint 30 éve dolgozott ezen a terü-
leten. A vezetői tapasztalat a legjellemzőbb esetben 
(30%-ban) 8–15 év volt. A település, amelynek a 
közkönyvtárában dolgoznak, 49% esetében 25 és 
99 ezer fő közötti lélekszámú volt.
Először arra kellett választ adni, hogy egy tipikus 
héten milyen feladatokat kell ellátniuk. A leggyak-
rabban előforduló válasz a megbeszélésekre járás 
(48 említés) volt. A programok szervezése (30), va-
lamint – főleg a kisebb intézmények esetében – a 
hagyományos könyvtári munkafolyamatok, mint ol-
vasószolgálat (32), gyarapítás (23), tájékoztatás (22), 
kölcsönzés (17), feldolgozás (17). A vezetői munkák 
közül a költségvetés készítés (17), a jelentések írása 
(16), a beosztottak munkájának irányítása (10) és az 
értékelése (8) fordultak elő gyakrabban. Többen em-
lítettek olyan tevékenységeket is, mint a hólapátolás 
vagy a vízszerelés, jelezvén, hogy a hibák elhárítása 
rendszerint szintén a vezetőre hárul.
A válaszadóknak a saját maguk által készített listák-
ból a leggyakoribb 3–5-öt is meg kellett jelölni. Eb-
ben a munkatársak irányítása és a megbeszélésekre 
járás végzett az első helyen.
Ezt követően egy 19-es listából kellett kiválasztani 
azokat a kompetenciákat, amelyeknek a meglétét 
fontosnak ítélik a vezetők számára jelenleg. A rugal-
masságot 97%, a kommunikációt 88%, az ügyfelek 
szolgálatát és az interperszonális készséget 86–86%, 
a problémamegoldást 84%, a konfliktusok kezelését 
pedig 82% választotta. A legritkábban választott tu-
lajdonságok a korábbi tapasztalat (34%) és az ambí-
ció (23%) voltak.
A jövő menedzsereinek képzésére vonatkozóan 80% 
választotta a kommunikációt, 70% az ügyfélszolgá-
latot, 68% a tervezést, 66% a politikai készségeket, 
62% az interperszonális készségeket, 61–61% a 
konfliktuskezelést és az időgazdálkodást. A válasz-
adóknak a 91%-a vett részt már maga is kifejezetten 
menedzsment készségeket adó képzésen.
A kutatás arra a következtetésre jutott, hogy nagyon 
nehéz lenne egyetlen olyan kompetencia-készletet 
találni, amely valamennyi menedzser számára vala-
mennyi elvárással szemben releváns. Összességében 
nagyon kevés konzisztencia található a válaszokban, 
ami annak tudható be, hogy a válaszadóknak jellem-
zően a közkönyvtári menedzser definíciójáról és a 
vezetők feladatairól sincsen közös álláspontja.

(Tóth Máté)

Tervezés

60/2016

RIley-ReID, trevar D.: the hidden cost of digitization – 
things to consider. – Bibliogr. In: Collection building. – 34. 
(2015) 3., p. 89-93.

a digitalizálás rejtett költségei: mire legyünk tekintettel

Digitalizálás; Gazdaságosság -könyvtárban; Munkaszer-
vezés; Szerzői jog; Tervezés

Úgy véljük, hogy ma már könnyű digitálisan hozzá-
férhetővé tenni dokumentumokat, de addig hosszú és 
nehéz út vezet. Mielőtt digitalizálásba fogunk, át kell 
gondolnunk a következőket: Miért vállalkozunk erre 
a munkára? Tömeges digitalizálásról lesz-e szó vagy 
egyes dokumentumok megmentéséről (állomány-
védelmi digitalizálásáról)? Az a célunk, hogy jobb 
hozzáférést nyújtsunk dokumentumainkhoz mindenki 
számára, aki eléri az internetet? Ha repozitóriumot 
hozunk létre, használóbarát interfészen kell össze-
gyűjtenünk a meglévő vagy újonnan létrehozott digi-
tális fájlokat. Az intézmény ismertsége és presztízse 
mindenképpen növekszik a digitalizálással.
A könyvtárakat általában két dolog motiválja, amikor 
digitalizálásba fognak: a szélesebb körű hozzáférés 
és a romló állomány védelme. E két cél szorosan ösz-
szekapcsolódik: az állományvédelmi digitalizálásnak 
köszönhetően is javul a hozzáférés. A sikeres digi-
talizálás kulcsa egy átfogó előzetes terv elkészítése 
és a projekt megfelelő menedzselése. Fel kell tenni 
a következő szavakkal kezdődő alapvető kérdéseket: 
ki, mit, hol, miért és hogyan. A legkevesebb forrás 
felhasználásával kell a lehető leghasznosabb munkát 
elvégezni. Foglalkozni kell a hosszú távú fenntartha-
tóság problémáival.
A tervezés első lépése a célok meghatározása (a szóba 
jöhető projektek fontossági sorrendje, a munka ered-
ményét az interneten vagy az intézményi intraneten 
tesszük-e majd közzé, mit és miért fogunk digitali-
zálni). Ezt követi (2. lépés) a gyűjtemény felmérése 
(mit kell digitalizálni, a használói igények mellett a 
„rejtőzködő kincseket” is fel kell deríteni). A munka-
folyamatok elemzése (3. lépés) során arra keressük a 
választ, hogy melyik részleg lesz a digitalizálás fe-
lelőse, személy szerint ki felel majd a repozitórium 
működtetéséért, hogyan működnek együtt az egyes 
részlegek, hogyan alakulnak a munkafolyamatok, 
ki irányítja az esetleges önkénteseket. A pénzügyek 
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tisztázása (4. lépés) során a szükséges forrásokkal, 
a lehetséges pályázatokkal, a pénzügyi fenntartható-
sággal és a költséghatékonysággal kell foglalkozni. 
Az 5. lépés a minőség-ellenőrzés átgondolása (kép-
minőség, sorrend, az eléréshez szükséges kattintá-
sok száma, használhatóság). Igen fontos a 6. lépés, a 
metaadatok létrehozása és gondozása (adminisztratív, 
műszaki, leíró és strukturális metaadatokról van szó, 
továbbá a metaadat-infrastruktúra meghatározásáról 
a későbbi migrációhoz, az adatvesztés elkerülése ér-
dekében). Feltétlenül gondolni kell a használók és a 
munkatársak képzésére (7. lépés) és a tartalommal 
kapcsolatos jogi és szerzői jogi kérdések tisztázásá-
ra (8. lépés).
A digitalizálás során a legnehezebben kezelhető 
problémák a szerzői joggal kapcsolatosak. Ez a kö-
vetkezőkből adódik: a szerzői jogi szabályozás nem 
tartott lépést a digitális társadalom térnyerésével; 
a könyvtárak igényei és a jogtulajdonosok érdekei 
között ellentét feszül; a szerzői jogi szabályozás bo-
nyolult és szakértői segítség nélkül nehezen érthető. 
A jogszerű digitális többszörözés, terjesztés és szol-
gáltatás továbbra is sok fejfájást okoz a digitalizálásra 
vállalkozó könyvtáraknak. Ezzel kapcsolatban még 
mindig több a kérdés, mint a válasz…

(Hegyközi Ilona)

Munka- és rendszerszervezés,  
értékelés

61/2016

DukIć, Gordana: Perception and adoption of change 
management in information institutions : a study from 
Croatia. – Bibliogr. In: libri. – 65. (2015) 3., p. 175-190.

a változásmenedzsment bevezetése és elfogadottsága 
horvátországi közgyűjteményekben

Felmérés; Hatékonyság; közgyűjtemény; Munkaszerve-
zés

A tanulmány azt vizsgálja, hogy az információs intéz-
ményekben dolgozó szakemberek hogyan érzékelik 
a változásokat és a változásmenedzsment különböző 
aspektusait. A kutatás elsősorban a horvát könyvtá-
rakra, múzeumokra és levéltárakra mint közgyűjte-
ményekre és nonprofit szervezetekre irányult. Az 
elemzés során öt háttérváltozó (intézmény, nem, kor, 

képzettségi szint és munkakör) hatását vizsgálták. Az 
eredmények azt mutatják, hogy a szakemberek csak 
részben elégedettek az intézményükben végbement 
változásokkal. Az intézmény típusa és a vezetésben 
elfoglalt pozíció bizonyult a legerősebb indítéknak az 
elégedettség mértékének meghatározásában. Három 
alapvető tényezőt tártak fel: a változásmenedzsment 
mechanizmusait, a változások hatását a használókra 
és a helyi közösségre, valamint a változások fontos-
ságát és szükségességét. Ezek a tényezők fejezik ki 
a legjobban a szakemberek véleményének főbb irá-
nyait a változásokról és a változásmenedzsmentről. 
A háttérváltozókkal kapcsolatban az derült ki, hogy 
a munkatársaknak hasonló az álláspontja a latens té-
nyezőkről. Elismerik a változások fontosságát és azt, 
hogy a jól kezelt változások növelik a hatékonyságot. 
Válaszaikból azonban az sejthető, hogy a változások 
kezelése nem zajlik megfelelően. A kiemelt tényezők 
alapján a felmérés témáit négy klaszterbe sorolta a 
szerző. A tanulmány az információs intézményekben 
folyó változásmenedzsment néhány kritikus terüle-
tére világít rá. Mivel a változásmenedzsment elmé-
lete és gyakorlata meglehetősen elhanyagolt terület 
ezekben az intézményekben, a tanulmány hozzájárul 
e kérdések jobb megértéséhez.

(Autoref.)

Lásd még 56

Pénzügyi és gazdasági kérdések

62/2016

Kont, Kate-RiIn: What do acquisition activities really 
cost? : a case study in estonian university libraries. – Bib-
liogr. In: library management. – 36. (2015) 6/7., p. 511-
534.

Mennyibe kerül valójában a gyarapítás? esettanulmány 
észt egyetemi könyvtárakból

állománygyarapítás; egyetemi könyvtár; Felmérés; Gaz-
dálkodás -könyvtárban; Költségelemzés

A dolgozat célja főleg annak kiderítése volt, meny-
nyire alkalmazható a folyamatköltségszámítás (time
driven activitybased costing = TDABC) az észt egye-
temi könyvtárakban, ezért az összes beszerzéssel kap-
csolatos tevékenységet meghatározták, részletesen le-
írták, majd az észt egyetemi könyvtárak beszerzéssel 
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kapcsolatos tevékenységének valamennyi költségét 
a TDABC módszerre alapozva elemezték. A dolgo-
zatban használt adatokat a szakirodalom szemléjére 
alapozták, hogy áttekintést adhassanak a különböző 
költségszámító módszerekről, melyek a beszerzési 
folyamat mérésére alkalmasak. Az észt egyetemi 
könyvtárak körében végzett esettanulmánnyal a fo
lyamatköltségszámítást használták a beszerzések 
elemzésére, egész pontosan a nyomtatott könyvekre, 
audiovizuális dokumentumokra és kottákra, illetve a 
rendelések átvételére, a könyvesboltokkal (szükség 
esetén) folytatott kommunikációra, a dokumentumok 
érkeztetésére és az olvasókkal való kommunikációra 
terjedt ki az elemzés.
Jelen tanulmány alapján kijelenthető, hogy a TDABC 
módszertan látszik az egyik legjobb eszköznek az 
egyetemi könyvtárak költségrendszere működésének 
a megértésére és finomítására. Az eredmények elem-
zése során kiderült, hogy az egy-egy dokumentum 
beszerzésére fordított idő- és költségbeli különbség 
jelentős lehet, és ez mind az idegen és észt nyelvű 
dokumentumokra, mind a tanulmányban szereplő 
egyes egyetemi könyvtárakra igaz.
A költségszámításnak teljesítménymérésként al-
kalmazása általában szűz területnek számít az észt 
egyetemi könyvtárakban. A dokumentumgyarapí-
tásra vonatkozó, időráfordításról szóló útmutatók 
léteztek a nyolcvanas években a Szovjetuniójában, 
így Észtországban is. Minden könyvtári munkafo-
lyamatra készült ugyan unió szintű dokumentum, de 
minden könyvtár használhatta saját szabályzatát is. 
Az 1990-es években azután ezek feledésbe merültek. 
Nagyon kevés költséghatékonyság-vizsgálat készült 
a különböző könyvtári tevékenységekről, de Észtor-
szágban egy sem jelent meg. Amennyiben végeztek 
ilyen vizsgálatot, az eredmények csak belső haszná-
latra szóltak.

(Autoref.)

Személyzet
Lásd 45, 58

Marketing, közönségkapcsolatok

63/2016

MaRCInIaK, Joe: around your library in 90 seconds In: 

Computers in libraries. – 35. (2015) 8., p. 4-8.

Hogyan készítsünk könyvtári reklámfilmet avagy 90 má-
sodperc alatt a könyvtár körül

könyvtárismertető film; Public relations

A szerző egy amerikai egyetemi könyvtárban dolgo-
zik, ahol három emeleten különböző terek és műszaki 
berendezések találhatók. A lényeges pontok bemuta-
tása 30 percet vesz igénybe, a látogatók nagy része 
élvezi; akiknek erre igazán szükségük lenne, és akik 
a bemutatókon a legkevésbé vesznek részt: az új hall-
gatók. Egy rövid, informatív és vonzó virtuális vál-
tozatból azonban a hallgatók, amikor idejük engedi, 
online megismerhetik a könyvtárat.
A projekt három részből áll: előmunkálatok, a vi-
deó elkészítése, utómunkálatok. A szerző minden 
részletre kitérően, sok gyakorlati tanáccsal kísérve 
írja le az egyes munkafázisokat. Az előkészítési sza-
kaszba feltétlenül be kell vonni a könyvtárosokat, a 
tartalomra, a filmbe kerülő helyiségekre kell nagyon 
figyelni, érdemes minden megbeszélés eredményét 
írásban rögzíteni. Döntési pont lehet, hogy a felvéte-
lek mikor készüljenek: a könyvtár nyitva vagy zárva 
tartása alatt; mindkét megoldásnak vannak előnyei 
és hátrányai. Ennek megfelelően a felvételeket úgy 
kell készíteni, hogy azok a folyamatos haladás érzetét 
keltsék (például a szerző a zárva tartást választotta, 
a zárt ablakokra, azonos világításra, háttérzaj kizá-
rására kellett figyelnie). A felvételek készítéséhez 
nincs szükség bonyolult berendezésekre; a narrátor 
szövegének felvételekor viszont fontos a hangerő, a 
hangszín, a helyes artikuláció; ellenőrizni kell, hogy 
nem került-e nem kívánt zaj a felvételre. Az utómun-
kálatok része a szerkesztő szoftver, a kísérőzene és 
a szerkesztés. Bonyolult szoftverre sincs szükség, a 
Windows Movie Makere vagy a Macintosh iMovie-
ja elegendő. A zenei aláfestés professzionálisabbá, 
vonzóbbá teszi a filmet. El kell dönteni, milyen zenei 
stílus váltja ki a kívánt hatást (lírai zenét nem szabad 
választani, mert az elvonja a figyelmet és rontja a 
narrációt). Fontos, hogy a zene jogtiszta legyen, ne 
terhelje szerzői jogdíj; érdemes eredeti zenét hasz-
nálni, akár a könyvtárosok vagy a hallgatók szerze-
ményét. Közkönyvtárban is érdemes a munkatársakat 
és az olvasókat megkérdezni, van-e nekik alkalmas 
kompozíciójuk.
Első szerkesztés után a szerző videója 106 másod-
percesre sikerült. A tartalom ismételt átnézése során 
talált kihagyható részeket, például a hallgatóknak 
ugyan fontos, de a virtuális túra során nélkülözhető 
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kölcsönzés ismertetését, vagy néhány bevezető, az 
esztétikai hatást nem csökkentő felvételt. Fontos, 
hogy ha szöveges grafika kerül a felvételek közé, 
azok nagyok legyenek, mivel a hallgatók általában 
kis képernyős készüléket használnak. Ha a filmben 
nincsenek címek vagy fejezetek, a csökkent hallású 
olvasók nehezebben tudják követni az útvonalat.
Ha elkészült a szerkesztett videó, és tartalmazza a 
narrátor szövegét, a cím, a zene és a különleges ef-
fektusok hozzáadása előtt érdemes mesterfájlként 
menteni, amelyet a későbbiekben bármilyen változ-
tatáshoz könnyen fel lehet használni. Ezután kerüljön 
rá minden „csengő-bongó” elem, és készüljön el a 
munkapéldányként kezelt változat. A következő lépés 
a közzététel: a szerző a filmet a könyvtár YouTube 
csatornájára töltötte fel megadva a linket a könyvtár 
honlapján. Ha YouTube szerverre kerül a fájl, az ol-
vasók a könyvtár honlapjáról akkor is közvetlenül 
el tudják érni. A YouTube előnye még, hogy követi 
a megtekintések számát, és a látottakhoz megjegy-
zéséket lehet fűzni.
A könyvtár rendszeresen tartott, sokak által látogatott 
bemutatói nem ártanak a virtuális túrának: abba az 
olvasók bármikor belenézhetnek, elküldhető a leen-
dő hallgatóknak, a szülőknek, a közösségnek, akár 
az egész világnak. A lényeg, hogy legyen elég idő a 
film elkészítésére; ha a virtuális bemutató már él a 
könyvtár honlapján, érdemes reklámozni is.

(Viszocsekné Péteri Éva)

64/2016

PhIllIPS, abigail l.: Facebooking it : promoting library 
services to young adults through social media In: Public 
library quarterly. – 34. (2015) 2., p. 178-197.

Facebookozás: könyvtári szolgáltatások népszerűsítése 
fiataloknak a közösségi médiában

Felmérés; Ifjúsági olvasó; Kommunikáció -használókkal; 
Könyvtárpropaganda; Web

A fiatalok 67%-a naponta, további 21%-a pedig leg-
alább hetente meglátogat valamilyen közösségi ol-
dalt. Ezek az oldalak új lehetőséget jelentenek arra, 
hogy rendszeresen elérjük a fiatalokat. A Facebookról 
és a közösségi média könyvtári célú használatáról 
több cikk is született az elmúlt években, ezek jelentős 
része azonban gyakorlati útmutató volt, kevesebb a 
kutatási eredmény. A jelen tanulmány alapjául szol-
gáló kutatás három kérdésre kereste a választ:

Hogyan érik el a könyvtárosok a fiatal könyv-1. 
tárhasználókat a közösségi média profilokon 
keresztül?
Milyen szakmai szerepeket vállalnak a könyvtá-2. 
rak a fiataloknak szóló közösségi média megje-
lenésekben?
A könyvtárosok szerint milyen szerepet játszhat 3. 
a közösségi média a fiataloknak nyújtott lelki 
gondozásban?

A fiatalok alatt a cikk a 12–18 év közötti generációt 
érti, lelki gondozásnak pedig azt a közösségi, érzelmi 
és pszichológiai támogatást, amelyet a könyvtárosok 
a fiataloknak nyújtanak a gyűjteményszervezés, a 
programszervezés és a tájékoztatás mellett.
Az adatokat egy online kérdőív és azt követő mély-
interjúk során gyűjtötték. A válaszadókat az Egyesült 
Államokban, az Egyesült Királyságban és Ausztrá-
liában közzétett felhívással toborozták. Olyan sze-
mélyeket kerestek, akik a saját intézményükben a 
közösségi médiában való megjelenésért felelősek. 
Összesen 68 válasz érkezett (46 köz-, 3 felsőoktatási, 
18 iskolai és egyéb könyvtár munkatársa). A válasz-
adók 88%-a hasznosnak ítélte a közösségi médiát a 
könyvtári tartalmak, 94%-a pedig a programok nép-
szerűsítésében.
A fiatalok elérésében 76% használja a Facebookot a 
programok, 65% a tartalmak, és 54% szolgáltatások 
népszerűsítésére. A szabad szöveges válaszok azt su-
gallják, hogy legtöbbször a hagyományos könyvtári 
tevékenységekre vonatkozó információkat osztanak 
meg a fiatalokkal, mint például helyszínek, időpon-
tok, elérhetőségek stb.
A Facebook mellett a könyvtárak további platformo-
kat is használnak (Tumblr, Twitter). A válaszadók 
85%-ának hivatalból feladata a közösségi oldalon 
lévő tartalmak kezelése. Az esetek 59%-ában több 
mint egy fő kezelte a tartalmakat az intézményen 
belül. Jellemző, hogy a könyvtárak maguknak ké-
szítenek útmutatót, amelyben rögzítik a közösségi 
oldalon való kommunikáció belső szabályait (posztok 
gyakorisága, száma naponta, tartalma stb.)
A lelki gondozás kérdéséről a válaszadók többsége 
(69%) úgy nyilatkozott, hogy nem hallott még róla, 
ugyanakkor a fogalom megmagyarázása után ki-
derült, hogy vannak gyakorlati tapasztalataik ezen 
a területen. Jóllehet a többség úgy gondolja, hogy 
erre szükség van, mégis 93% azt nyilatkozta, hogy 
ő maga nem végez ilyen tevékenységet a közösségi 
médián keresztül. 33% szerint a közösségi média 
használható eszköz a lelki gondozásra, 10% szerint 
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nem, 50% szerint talán, a maradék 7% pedig nem 
formált véleményt.
Az eredmények azt mutatták, hogy a könyvtárosok 
egyre tudatosabban használják a közösségi oldala-
kat. A többség még mindig a könyvtári programokat 
népszerűsíti vagy más alapvető információt szol-
gáltat a könyvtárról ezen a csatornán keresztül. A 
közösségi oldalakon való aktivitással a könyvtárak 
folyamatosan kifejezik a fiatal korosztály iránti el-
kötelezettségüket és a kapcsolat erősítésének szándé-
kát. A könyvtárosok döntő többségének a közösségi 
oldalakon való aktivitás munkaköri kötelessége. A 
lelki gondozás vonatkozásában a könyvtárosok ke-
vésbé voltak tájékozottak, ugyanakkor egyetértettek 
abban, hogy ez a funkció fontos a könyvtárosképzés 
tananyagában és a munkahelyen egyaránt.

(Tóth Máté)

65/2016

PRaCháRová, Zuzana: Marketingová stratégia Slo ven-
skej národnej knižnice na podporu výužívania elektro-
nických informačných zdrojov In: knižnica. – 16. (2015) 
3., p. 27-30.

a Szlovák nemzeti Könyvtár marketingstratégiája az 
elektronikus információforrások használatának ösztönzé-
sében

adatbázis; Kommunikáció -használókkal; Marketing; 
nemzeti könyvtár; Szolgáltatások átvétele

A nemzeti könyvtár a feladatait saját gyűjteményé-
nek szolgáltatásaival és külső elektronikus informá-
ciós szolgáltatásokkal (EISZ) biztosítja. Az EISZ-t 
Szlovákiában valamennyi felsőoktatási, tudományos, 
köz- és szakkönyvtárban hozzáférhetővé teszik nem-
zeti licenc keretében. Ez a szolgáltatás az EBSCO 16 
adatbázisát, mintegy 12 ezer teljes szövegű folyóira-
ton keresztül közvetíti. Ezen kívül a SpringerLink 
által biztosított folyóiratok cikkei is elérhetőek.
Az EISZ adatbázisok marketingeszközökkel való 
népszerűsítése rendkívül fontos feladat, melyhez 
marketingstratégia szükséges. Szlovákiában a könyv-
tárak kidolgozták a saját tevékenységüket, szolgál-
tatásaikat népszerűsítő marketingstratégiát. Fontos a 
nyomtatott, elektronikus sajtó és a média kommuni-
kációs csatornáinak igénybevétele. Minden könyvtár 
külső és belső megjelenéssel, publikációs tevékeny-
séggel, látványos információs anyagokkal rendelke-
zik. Fontosak az olvasásnépszerűsítő kampányok, a 

műveltség fejlesztését célzó akciók, a könyvvásá-
rokon való megjelenés. A kollektív népszerűsítést 
szolgálja a szlovák könyvtárak hete, de fontosak a 
telefonos és egyéb akciók is.
Kétségkívül nagy a szerepe a világhálónak, ezt a 
lehetőséget a nemzeti könyvtár is kihasználja. A ka-
talógushoz a http://www.kis3g.sk/ linken, az EISZ 
forrásokhoz otthonról regisztrációt követően a http://
eiz.snk.sk/ címen férnek a nemzeti könyvtár haszná-
lói. A nemzeti könyvtár a források mobil eszközökön 
való elérésén is dolgozik. Már több mint egymillióan 
használják Szlovákiában az eTrend programot az 
internet elérésére. 2011 és 2014 között megnégy-
szereződött a mobil applikációk iránti érdeklődés a 
szlovák lakosság körében, ezért is fontos a könyvtári 
források elérhetővé tétele. Az EBSCOhost alkalma-
zással a mobil eszközök használata is lehetővé válik. 
A katalógus márciusi adatai szerint a feltárt adatok 
és e-könyvek, cikkek iránt nagy az érdeklődés, havi 
szinten több mint 77 ezer felhasználó lépett be a 
szolgáltatásba.
A közösségi hálók jó lehetőséget teremtenek az olva-
sókkal való kapcsolattartásra. A nemzeti könyvtár is 
él ezzel a szolgáltatással, mely elsősorban a fiatalok-
kal való kommunikációban népszerű. Szlovákiában 
a Facebook a legnépszerűbb közösségi oldal, amely 
2,2 millió felhasználóval rendelkezik. Nem kérdés, 
hogy ezt is a népszerűsítésre használják, a nemzeti 
könyvtár rövid idő alatt elérte az 1000 rajongót, és 
számuk folyamatosan növekszik.
A web 2.0 és 3.0 interaktív szolgáltatásokkal a könyv-
tár használói számára személyre szabott, szűrt in-
formációkat tud közvetíteni. A Facebookon kívül a 
könyvtár a közösségi csatornák közül a LinkedIn-t 
és a Twittert is használja. A könyvtár a közösségi há-
lókon keresztül népszerűsíti programjait, kiállításait, 
közvetlenül megszólítva a fiatalokat.
Képzései által a könyvtár sokoldalú nevelési, okta-
tási tevékenységet biztosít. Az EISZ használatával 
kapcsolatban szemináriumok szervezésére kerül sor, 
melyeket szórólapokon is népszerűsítenek. A könyv-
tári szolgáltatásokat videó formájában a YouTube-on 
köz zéteszik, a közösségi oldalakon megosztják az 
érdeklődőkkel. A népszerűsítés fontos eszköze a 
nyomtatott és elektronikus média igénybevétele. A 
nemzeti könyvtár saját folyóiratot ad ki Knižnica 
címmel, melyben az EISZ szolgáltatásokat időről idő-
re bemutatják. Ismert elektronikus, a könyvtárakkal 
és az információs technológiákkal foglalkozó szlovák 
folyóirat az ITLib.
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A könyvtár könyvvásárokon önálló standján nép-
szerűsíti szolgáltatásait. A szlovák könyvtárak hete 
16. éve biztosít alkalmat a nemzeti könyvtárnak a 
szolgáltatások megismertetésére. Évfordulókhoz 
kapcsolódva nyílt napokat szerveznek, hogy megmu-
tassák konkrét tevékenységüket, a nemzeti könyvtár 

ilyenkor beengedi digitalizáló műhelyébe az érdek-
lődőket.

(Prókai Margit)

Lásd még 76

Felhasználók és használat

Használat- és igényvizsgálat

66/2016

MaWBy, Janet – FoSteR, allen – ellIS, David: every-
day life information seeking behaviour in relation to the 
environment : disposable information?. – Bibliogr. In: li-
brary review. – 64. (2015) 6/7., p. 468-479.

Információkeresés a mindennapokban és a környezet: 
eldobható információ?

Felmérés; Gépi információkeresés; használói szokások; 
Igény

Részben strukturált interjúkat készítettek három wa-
lesi generáció 38 képviselőjével. A kutatás fő célja 
az volt, hogy megvizsgálják, hajlandók-e az emberek 
feláldozni az információ minőségét a könnyű hasz-
nálat és elérés kedvéért, és ha igen, miért.
A kutatás egyik eredménye az volt, hogy új informá-
ciótípust találtak, az eldobható információt, amely 
– nevének megfelelően – olyan információ, amelyet 
egyszer használ valaki, majd megszabadul tőle. Az 
eldobható információ célfüggő, bizonyos esetekben 
szükségesnek látjuk, máskor meg nem, így a min-
dennapi (tehát hétköznapi, nem a munkával össze-
függő és például a fogyasztásra vagy az egészségre 
vonatkozó) információkeresés eltérő mintázatainak 
megjelenéséhez vezet. Valószínűleg ezért van az, 
hogy a résztvevők 32%-a túl lustának tekinti magát 
ahhoz, hogy találjon olyan információkat, amelyeket 
újrahasznosíthat. Az emberek ugyanis csak akkor 
készek arra, hogy erőfeszítést tegyenek minőségi in-
formáció megszerzésére, ha úgy látják, hogy annak 
folyamatosan, a jövőben is van értéke. Nem minden 
olyan információ, amelyet csak egyszer használunk, 

eldobható. Ha például arról döntünk, hogy hol ta-
nuljunk tovább, azt igen fontos információk alapján 
tesszük. Bár az ilyen információkat nem használjuk 
többet, nem eldobható információk, mivel hosszú 
távú hatásuk van.
A mindennapi információkeresés során kis kérdések-
re keresünk gyors válaszokat, tehát ha arról döntünk, 
hogy adott hulladékot újrahasznosítsunk vagy nem, 
az eldobható információra épül, méghozzá minden 
szempontból. Mivel várhatóan csak egyszer fogjuk 
az ilyen információt felhasználni, kisebb erőfeszítést 
teszünk megszerzése érdekében, mintha fontosnak 
tekintett információról volna szó.

(Koltay Tibor)

67/2016

McDonalD, elizabeth [et al.]: Book or nooK? : informa-
tion behavior of academic librarians. – Bibliogr. In: aslib 
journal of information management. – 67. (2015) 4., p. 
374-391.

Felsőoktatási könyvtárosok információs viselkedése

Felsőoktatási könyvtár; Felmérés; Használói szokások; 
Információtechnológia; Könyvtárosi hivatás

Nyolc, eltérő beosztású könyvtárossal készítettek 
félig strukturált interjúkat. Hatan különböző fel-
sőoktatási intézményekben dolgoznak, és közülük 
négyen több mint 20 éves, ketten-ketten 10–19 és 
0–9 éves szakmai gyakorlattal rendelkeznek. Infor-
mációs viselkedésük kutatása az információtechno-
lógiai eszközök használatának vizsgálatát állította 
középpontba.
Ez a használat a munkahelyen nagyarányú volt. 
Mindnyájan használtak asztali számítógépet, heten 



Könyvtári Figyelõ 2016/1148

okostelefont, hatan laptopot. Ezeket az eszközöket 
minden könyvtáros használta e-mailezésre, de so-
kan olvastak valamilyen digitális eszközzel szakmai 
dokumentumokat is. Ugyanakkor többen említették, 
hogy kétségeik vannak a digitális olvasással kap-
csolatban, elsősorban az okostelefonok kisméretű 
képernyői miatt. A hosszabb szövegeket inkább ki-
nyomtatva szeretik olvasni, mivel az kényelmes, le-
hetővé teszi a böngészést, nem veszi annyira igény-
be a szemet, valamint a betűtípusok és a laptükör 
jól segítik az olvasást. Szabadidejükben lényegében 
ugyanazokat a digitális eszközöket használták, mint 
a munkában. Szakmai tapasztalatuk nem volt érezhe-
tő hatással információs viselkedésükre. A hallgatók 
információs viselkedéséről az volt a véleményük, 
hogy az nagymértékben a digitális eszközök hasz-
nálatára épül.

(Koltay Tibor)

68/2016

navaRRo-MolIna, Carolina [et al.]: la satisfacción de 
uso de los dispositivos e-reader en una muestra de estu-
diantes universitarios españoles. – Bibliogr. In: Revista 
española de documentación científica. – 38. (2015) 3.
Res. angol nyelven

az e-könyv olvasókészülékekkel való elégedettség spa-
nyol egyetemi hallgatók körében

egyetemi hallgató; elektronikus könyv; Felmérés; olva-
sási szokások

A digitális olvasás terjedőben van Spanyolország-
ban, mind a kiadók, mind az olvasók körében. (A 
Kulturális Minisztérium egy 2012-es felmérése sze-
rint a spanyolok több mint fele olvas e-szövegeket.) 
Ugyanakkor lassabban terjed az e-könyv olvasóké-
szülékek használata.
Az okok felderítésére informatikát tanuló egyetemi 
hallgatók körében végeztek felmérést (elektronikus 
kérdőív segítségével). A válaszadók 35%-a rendel-
kezik olvasókészülékkel, és míg az 1–3. évfolya-
mos hallgatók 65–70%-ának nincs, a negyedéve-
sek több mint felének van készüléke. Akinek nincs, 
azért nincs, 1) mert jobban szereti a papírt; 2) mert 
nem használná olyan gyakran, hogy érdemes lenne 
vásárolni; 3) mert drága; 4) mert nincsenek olyan 
jellemzői, amik megfelelnének; 5) mert nincsenek 
világos szabványai. A készülék előnyeit leginkább 
a több könyv egy készülékben tartásában és a kis 

súlyban látják, továbbá könnyen kezelhető, hosszú 
az elem élettartama, könnyű új anyagokat rátölte-
ni. A hátrányok között első helyen a pdf formátum 
elégtelen megjelenítése és az ár állnak, továbbá: az 
oldalak lassan töltődnek be; olvasás közben nem 
látható a könyv címe vagy az oldal élőfeje; a menük 
nem világosak; gyenge a kontraszt, csak megfelelő 
fényviszonyok mellett lehet olvasni.
Az e-könyv olvasót elsősorban szépirodalom olva-
sására használják, újságot, folyóiratot, tudományos 
cikkeket elsősorban számítógépen olvasnak, szak-
könyvet, tankönyvet pedig elsősorban papíron (má-
sodsorban készüléken, legkevésbé számítógépen). A 
válaszadók 48%-a tudja, hogy egyetemének könyvtá-
ra rendelkezik e-könyvekkel, míg 42% nem tud erről. 
Ám akik tudják, azoknak is több mint fele soha nem 
használta a lehetőséget, 38% számítógépen olvasott, 
és mindössze 5,8% töltött le saját készülékére az 
egyetem könyvtárából kölcsönzött e-könyvet.
A felmérésből kiderült még, hogy az e-könyv olva-
sóknak komoly vetélytársai a többfunkciós készülé-
kek (pl. tabletek, sőt okostelefonok). Akiknek van 
olvasókészülékük, többnyire elégedettek vele, ám 
úgy tartják, a papírról való olvasás mindenképpen 
domináns, és a kétféle olvasás együttélését tartják 
hosszú távon valószínűnek.

(Mohor Jenő)

69/2016

nICholaS, David: the times they are a-changin’ (again!) 
: the second, great digital transition to the mobile space. 
– Bibliogr. In: Zagadnienia informacji naukowej. – 51. 
(2013) 2., 42-50.

Az idők, azok változnak (megint!): a második, nagy digitá-
lis átmenet a mobil térbe

elektronikus könyvtár; Felmérés; Gépi információkeresés; 
használói szokások; Mobilkommunikáció; Szolgáltatások 
használata

Az ipar becslése szerint a mobil eszközök lesznek 
hamarosan a fő platformjai a webes keresésnek és 
a megtalált információk olvasásának, és nem tud-
juk pontosan, hány millió mobilfelhasználó olvas-
sa az információkat, és mennyire más ez a PC-, ill.
laptophasználók esetében. E dolgozat ezt a hiányt 
kívánja pótolni.
A választott módszer a nagy kulturális honlap, az 
Europeana naplóinak az elemzése volt. Több mint 
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150 ezer mobilfelhasználó viselkedését nézték meg 
egy éven át, és összevetették ezt a számítógépet hasz-
nálókéval – ugyanebben a periódusban. Az elvégzett 
elemzés tartalmazza a használat nagyságát és növe-
kedését, a használat időbeli mintáját, a használók 
földrajzi hovatartozását és összehasonlító informá-
ciókeresési szokásainak mintáit.
Az egyik fontos eredmény az volt, hogy a mobilfel-
használók csoportja és száma nagyon gyorsan fog 
nőni, és látogatásaik nagyon eltértek összességében 
azokétól, akik fix platformokról jelentkeztek be. A 
mobillátogatások tájékozódás-szerűnek jellemezhe-
tők: tipikusan rövidebbek, kevésbé interaktívak és 
kevesebb tartalmat néztek meg; a használat inkább 
társas, mintsem irodai jellegű, főleg éjjel és a hétvé-
gén zajlik. A különféle mobil eszközök között nagy 
volt a változatosság, az iPad segítségével végzett 
információkeresés hasonlított a számítógépeshez 
és a laptoposhoz, de teljesen más az okostelefonok 
esetében. A vizsgálat továbbá megerősítette, hogy az 
információkeresési szokások platformspecifikusak, 
és a legújabb platformok teljesen megváltoztatják 
ezeket. A honlapoknak, kiadóknak és a könyvtáro-
soknak majd alkalmazkodniuk kell ehhez.
A közölt vizsgálat a mobilfelhasználókról publikált 
egyik legnagyobb tanulmány, és bizonyosan senki 
sem vizsgálta még eddig a mobil kulturális informá-
ciófogyasztókat.

(Autoref.)

Lásd még 64, 72

Olvasás

70/2016

CvetKova, v. A.: Stali my men’še čitat’? : rassuždeniâ 
na temu. – Bibliogr. In: Naučnye i tehničeskie biblioteki. – 
(2015) 7., p. 51-59.

Kevesebbet olvasunk? Gondolatok a témáról

elektronikus publikáció; Információ; Könyv; olvasás; ol-
vasási szokások

Az információs piacot kutató témák között a legna-
gyobb izgalmat a példányszámok folyamatos csök-
kenése jelenti valamennyi kiadványtípusban, külö-
nösen a tudományos könyvek és folyóiratok terén. 
A 21. század elejét sokan az információs társadalom 

korszakának tartják; a fogalomnak számos meghatá-
rozása van, a hangsúlyt mindegyik a növekvő infor-
mációfogyasztásra teszi. Jogos a kérdés: hogy jutha-
tunk több információhoz, ha kevesebbet olvasunk? 
Ez ellentmondás vagy törvényszerűség?
Néhány szempont a kérdés megvitatásához:

Miért olvasunk? Válasz: hogy új információt  –
kapjunk, azt új tudássá alakítsuk, használjuk a 
mindennapi életben, mind a gyakorlatban, mind 
a szellemi fejlődésben.
Mennyit kell olvasni? A kérdés nagyon össze- –
tett és egyedi jellegű. Tény, hogy az internet, 
az e-könyvek és más számítógépes hordozók 
egyre nagyobb részt foglalnak el az informá-
ciós térben, a lakosság jelentős részének ezek a 
fő információforrásai. Másrészt ma sokat fog-
lalkoznak azzal is, hogy a gyerekek, a fiata-
lok keveset olvasnak, nem ismerik az irodalmi 
klasszikusokat. Tudomásul kell venni, hogy a 
könyv a korszerű médiában egy a sok közül.
Kevesebb információt kapunk ma? Milyen for- –
mában kapjuk? Jellemző az információ meny-
nyiségének állandó növekedése és a források 
sokfélesége. A hordozók lehetnek papíralapú-
ak és elektronikusak. A média által közvetített 
információt a gyerekek és a felnőttek egyaránt 
minden nehézség nélkül befogadják. A könyv 
elveszti elsődleges szerepét, „kimegy a divat-
ból”, de a klasszikusok nem évülnek el, az élet 
fontos pillanataiban szükség van rájuk.
Az információ átadásának és befogadásának se- –
bessége. Szeretnénk sok információt gyorsan, 
könnyen befogadható formában kapni; az em-
ber befogadóképességének sebességét azonban 
nem lehet növelni, az ugyanolyan nagy, mint 
évezredekkel ezelőtt volt.
A szókészlet változása. Nemzedékről nemze- –
dékre változik egyes fogalmak tartalma; az 
iskolások egyre kevésbé értik a klasszikusok 
nyelvét, ezért nem is szeretik olvasni őket. 
Szükség van az iskolai olvasástanítás újragon-
dolására, például oly módon, hogy nem a klasz-
szikusoktól halad a mai felé, hanem fordítva.

A mai nemzedék lényegesen több információt kap, 
mint elődei. Nem véletlenül jelentek meg a személyi-
ség információs biztonságával foglalkozó kutatások 
és programok. Az univerzális könyv fogalmát Paul 
Otlet használta először; ma ez az internet, amely a 
világ legtöbb könyvtárának gyűjteményét tükrözi, 
egyetemes tárolóként működik, eszköz a világ kin-
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cseinek eléréséhez. A nyomtatott könyv olvasásakor 
értelmezzük és átgondoljuk a szöveget; az információ 
befogadásának egyik problémája a gyors olvasásra 
ösztönző elektronikus formákban rejlik, és ez külö-
nösen igaz a tudományos irodalom terén.
A ma „olvasásnak” nevezett kérdéskörnek nagy je-
lentősége van az innovációs gazdaság és az informá-
ciós társadalom továbbfejlesztésében. Állami szinten 
foglalkoznak a problémával; 2007-ben a Szövetségi 
Sajtó- és Tömegkommunikációs Ügynökség és az 
Oroszországi Könyves Szövetség 2007–2020-ra 
szóló nemzeti programot kezdeményezett az olvasás 
támogatására és fejlesztésére. Olyan új megközelí-
tésekre van szükség, amelyek lehetővé teszik az in-
formáció és a tudás megszerzésében a hagyományos 
és az új módszerek összehangolását. Egyelőre csak 
próbálkozások vannak az olvasás módszertanának és 
internetes irányításának kidolgozására.

(Viszocsekné Péteri Éva)

71/2016

GIlBeRt, Julie – FISteR, Barbara: the perceived impact 
of e-books on student reading practices : a local study. – 
Bibliogr. jegyzetekben In: College & research libraries. – 
76. (2015) 4., p. 469-489.

az e-könyvek hatása a diákok olvasási szokásaira

állomány használata; elektronikus könyv; egyetemi hall-
gató; Felmérés; olvasási szokások

Egyetemi könyvtári környezetben általánosan elter-
jedt az a nézet, miszerint a dákok a nyomtatott műve-
ket preferálják a digitális kiadványokkal szemben, de 
erre vonatkozó felmérés egészen a legutóbbi időkig 
nem volt elérhető. Az egyesült államokbeli Gustavus 
Adolphus College könyvtárban kutatást végeztek a 
következő kérdések megválaszolására:
- Hogyan használják a diákok a könyvtár nyomtatott 
állományát kutatási/tanulási és szabadidős célokra?
- Hogyan használják a diákok az e-könyveket ugyan-
ezen célokból (ha egyáltalán használják)?
- A diákok megítélése szerint milyen hatással lenne a 
kutatási és szabadidős célú olvasási szokásaikra, ha a 
könyvtárban több e-könyv lenne elérhető?
A kérdőíves kutatást 2012 tavaszán végezték. A diá-
koknak kiküldött 2448 kérdőívből 417 érkezett visz-
sza. Személyes interjút készítettek 13 hallgatóval, 
és a kari dolgozók körében is végeztek kérdőíves 
vizsgálatot.

A diákok 68,8%-a nyilatkozott úgy, hogy valószínű-
leg használja a könyvtár nyomtatott állományát, ha 
kutatási feladatot kap. Ezen hallgatóknak körülbelül a 
fele igen nagy valószínűséggel használja. Szabadidős 
célú olvasásra viszont igen kevesen veszik igénybe 
az egyetem könyvtárát. Mindössze 38,8% állította, 
hogy évente legalább egyszer-kétszer tér be szabad-
idős olvasás céljából.
Az e-könyvvel vagy okostelefonra, tabletre telepített 
kifejezetten e-könyvolvasó szoftverrel a válaszadók 
42,2% rendelkezik. 49,4% nem rendelkezik ilyennel, 
és nem tervezi ennek beszerzését. Az e-könyvvel 
rendelkezőknek a 83,8%-a olvas szép-, 47,2% pedig 
szakirodalmat ilyen eszközön. 34,6% olvas tananya-
gokat, 20,1% pedig kutatási jelentéseket vagy más 
kutatási projektekhez kapcsolódó tartalmakat. Az 
e-könyvekkel rendelkezők szívesebben kölcsönöz-
nek könyveket a könyvtárból, mint azok, akik nem 
rendelkeznek ilyen eszközzel.
A válaszadók több mint fele (52,5%-a) állította, hogy 
használna e-könyveket, amennyiben a könyvtár be-
szerezne ilyeneket. Jellemzően erre a kérésre azok a 
diákok feleltek igennel, akik egyébként is a könyvtár 
használói. A hallgatók közül 37,8% vélte úgy, hogy 
könnyebb kutatómunkát elektronikus könyvekben 
végezni, mint hagyományos papíralapú dokumentu-
mokban, 31,9% szerint nehezebb, 30,4% pedig nem 
tudott erre válaszolni. Úgy vélték, hogy elektronikus 
formában több forrást is lehet egyszerre használni, 
könnyebb a hozzáférhetőségük, a használhatóságuk, 
tértől és időtől függetlenné válhat a könyvtári kuta-
tás. Az interjúkban többen is kiemelték a másolás-
beillesztés lehetőségét, amely a forráskezelés során 
jelenthet nagy könnyebbséget.
A kari dolgozók körében készített kérdőíves kutatás-
ból az derült ki, hogy ez a réteg jóval kevésbé nyitott 
az új hordozóra, mint a diákság. Mindössze 14,8% 
biztatná a diákokat arra, hogy inkább az elektronikus 
forrást használják a nyomtatottal szemben, és 70,3% 
biztosan nem tenné ezt. Saját maguk sem preferálják 
az e-könyvek használatát a nyomtatottal szemben. 
Mindössze egy fő nyilatkozta ennek az ellenkezőjét, 
míg 48,1% kifejezetten a nyomtatott formát része-
sítette előnyben. Mindezek mellett a többségük úgy 
véli, hogy az elektronikus könyvek használata nega-
tívan befolyásolná a diákok kutatási szokásait.
Összességében megállapítható az eredményekből, 
hogy azok nyitottabbak az elektronikus könyvekre, 
akik egyébként is gyakori könyvtárhasználók, és akik 
nyomtatott könyveket is szívesebben vesznek a ke-
zükbe. Az elektronikus könyvek világa igen komplex 
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jelenség: egyszerre gazdagítja és meg is változtatja 
a diákok tanulási, kutatási szokásait. Az elektroni-
kus könyvek igazi előnye a könnyű kezelhetőség, 
a kényelem. A diákok gondolkodásában azonban 
az elektronikus könyvek nem jelentenek túlságosan 
erős vonzerőt, hiszen a válaszadók majdnem fele 
egyáltalán nem is tervezi, hogy beszerezzen egy ki-
fejezetten e-könyvek olvasására szolgáló eszközt. A 
kutatás eredményeiből a könyvtár azt szűrte le, hogy 
egyelőre nem jött el az idő arra, hogy több elektro-
nikus könyvet vásároljanak.

(Tóth Máté)

72/2016

MeRGa, Margaret K.: are avid adolescent readers social 
networking about books?. – Bibliogr. In: new review of 
children’s literature and librarianship. – 21. (2015) 1., p.1-
16.

A serdülőkorú fiatalok és a könyves közösségi oldalak 
kapcsolata

Felmérés; Ifjúsági olvasó; Kommunikáció; Könyvbarátok 
köre; olvasási szokások; Web
A Facebook logikáján alapuló hagyományosnak 
mondható közösségi oldalak mellett jócskán talá-
lunk a világhálón könyves közösségi oldalakat. A 
Goodreads, a LibraryThing, a Shelfari és hasonlók 
nemcsak azt teszik lehetővé, hogy megosszuk olvas-
mányélményeinket, hanem kiegészítő szolgáltatások-
kal is kecsegtetnek. Szinte a világ valamennyi nyom-
tatott és elektronikus műve között válogathatunk. A 
szövegek ugyan nem, de a művek alapvető bibliográ-
fiai adatai és borítói is elérhetőek az oldalakon.
Regisztráció nélkül is szabadon keresgélhetünk a fel-
töltött könyvek közt, egyrészt cím, szerző és egyéb 
szempont szerint, másrészt vizuális benyomásaink-
ra hagyatkozva a borítók között is böngészhetünk. 
Többnyire a könyvekhez írt vélemények és értéke-
lések is elérhetőek külső felhasználóként. Azonban 
regisztrált látogatóként sokkal több lehetőségünk van. 
Az érdeklődésünkre számot tartó köteteket kategó-
riákba rendezve hozzárendelhetjük saját felhaszná-
lói fiókunkhoz. Jellemzően három alapkategória áll 
rendelkezésre aszerint, hogy korábban már olvastuk, 
most olvassuk, vagy a jövőben szeretnénk elolvas-
ni a művet. Ha nem találjuk a keresett kötetet, fel is 
tölthetjük adatait és borítóját a rendszerbe. Az egyes 
művek különféle módokon értékelhetők: csillagozás-
sal (1–5-ig) vagy szöveges értékeléssel, megosztva 

olvasmányélményünket másokkal. Barátnak jelöl-
hetünk más felhasználókat, és közvetlen értesítést 
kaphatunk a közösségi oldalon tanúsított aktivitásuk-
ról, új értékeléseikről, s ők ugyancsak figyelemmel 
kísérhetik tevékenységünket, különös tekintettel az 
általunk olvasott könyvekre.
Fórumok létrehozására is mód van. Ezekben köny-
vekről, ill. könyvekhez kapcsolódó témákról oszthat-
juk meg véleményünket, vitát is kezdeményezhetünk. 
Sok esetben könyvárusító oldalak és könyvtári kata-
lógusok linkjei is beágyazódnak az adott közösségi 
oldalba, segítve a könyv beszerzését. Több helyütt 
fanfiction típusú írások közzététele is lehetséges, ami 
egy regény szabad továbbgondolását jelenti (önálló 
fantáziával és egyéni írói eszközökkel). A könyves 
közösségi oldalak tehát megannyi lehetőséget kí-
nálnak, viszont az irodalom iránt fogékony olvasók 
meglehetősen sokfélék, eltérő olvasói preferenciák-
kal rendelkeznek, és ezeket az oldalakat sem azonos 
módon használják.
A tanulmány célja, hogy megismerjük az említett 
oldalakat látogató kamaszok felhasználói attitűdjeit, 
preferenciáit, ill. a könyves közösségi oldalak és az 
egyének viszonyrendszerének működését. A vizsgálat 
Nyugat-Ausztrália kamasz diákjainak meghatározott 
körét érintette (20 iskola, 520 diák), a cikk a kérdő-
íves felmérés és a személyes interjúk eredményeit 
reprezentálja. A vizsgálatból kiderül, hogy a rendsze-
resen olvasó serdülők általában kevés időt töltenek a 
könyves közösségi oldalakon való kommunikációval, 
többen nem is érdeklődnek a közösségi kapcsolatépí-
tés iránt, vagy legalábbis nem kimondottan elkötele-
zettek az ilyen típusú oldalak iránt. Sokan rekreációs 
tevékenységnek, magányos időtöltésnek tartják az 
olvasást, és szívesebben osztják meg másokkal ol-
vasmányélményeiket offline.
A könyves közösségi oldalakat rendszeresen láto-
gatók jól körülhatárolható része csupán tájékozódás 
céljából látogat az oldalra a regisztráció nélkül is 
látható tartalmakért. Mások véleményét, recenzióit 
elolvassák, de nem akarnak saját véleményüknek 
hangot adni, vagy bárminemű információt megosz-
tani másokkal.
A vizsgálatban részt vevő, legaktívabb webes kö-
zösségi életet folytató olvasók rendszerint tagjai va-
lamelyik online írói közösségnek is, melyek közép-
pontjában többnyire a fan-fiction írás áll, döntően 
nők, időnként ők maguk is írnak, szoros kapcsolatot 
ápolnak más fan-fiction szerzőkkel.

(Tóth Béla István)
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73/2016

SMetannIKova, Natal’â Nikolaevna: Prodviženie čteniâ 
s pomoŝ’û čteniâ s èkrana In: Bibliotekovedenie. – (2015) 
3., p. 60-68.

olvasásfejlesztés a képernyős olvasás segítségével

elektronikus dokumentum; Ifjúság nevelése olvasásra; 
olvasási szokások; olvasástanítás

A kulturális és oktatási rendszer aktuális kérdése, az 
olvasás és az írás (írott beszéd) helyzete az orosz-
országi oktatási törvényben is tükröződik, országos 
képzési szabványokban, nemzetközi és nemzeti kon-
ferenciákon is szerepel. Az olvasás előmozdítása a 
kiemelt feladatok egyike. Tézisei:
1. Szükségesség: ezt támasztják alá az olvasás minő-
ségének és a szövegértésnek a nemzetközi kutatási 
eredményei, a közoktatásban végzettek elégtelen 
műveltségi szintje. 2014-ben az európai BaCuLit 
program keretében megkezdődött a pedagógusok 
célirányos képzése és továbbképzése. Oroszország-
ban az olvasást elősegítő, nemzeti program (2007) 
egyelőre nem állami szintű, regionális szinten pedig 
nehezen tudják teljesíteni.
2. Lehetőségek az ifjúság körében: az olvasás ösz-
tönzése csak ajánlás jelleggel történik. A fiatalok 
akkor reagálnak erre, ha a könyvről több véleményt 
is találnak, vagy vitára hívják őket; azokat a honla-
pokat kedvelik, ahol a könyveket „hangulat szerint” 
csoportosítják. Az Orosz Olvasástársaság 2002–2012 
között végzett kutatásai és egy 2013. évi projekt ered-
ményei alapján az olvasó fiatalokat motivációjuknak 
megfelelően öt csoportba sorolták a szívesen olva-
sóktól a nem olvasókig.
3. Szociális-szakmai irányítás: az olvasó társadalmi 
beilleszkedése (szocializációja) a ma elérhető szép-
irodalomnak köszönhető, szakmai beilleszkedése 
pedig a népszerű tudományos irodalomnak.
A fiatalok szeretik szabadidejüket számítógépes já-
tékokkal tölteni, csak szükség esetén vesznek köny-
vet a kezükbe. A gyerekek és a serdülők papírról és 
képernyőről egyaránt olvasnak, prioritásuk még nem 
alakult ki. Az Olvasás papírról és a képernyőről pro-
jekt (2012) eredményei: a 7. osztályosok közül azok 
tudtak gyorsabban, könnyebben átállni a képernyős 
olvasásra, akik jól tanultak és jól olvastak; vannak 
olyan egyetemista csoportok, akik az e-könyvek 
megjelenésével kezdtek sokat és aktívan olvasni. A 
műszaki beállítottság és a nemi hovatartozás csak 
idősebb, egyetemista korban érzékelhető. Feltétele-

zik, hogy a képernyős olvasás fejlesztése már iskolás 
korban is hat az olvasási kedvre.
Az online olvasás elméletei:

Faktorális (közvetítő) elmélet, kidolgozója  –
J. McEneaney, képviselői L. Rosenblatt, K. 
Stanovich és D. Rumelhart. Elméleteikben a 
szöveg statikus mindaddig, amíg papíron van. 
Az elektronikus szöveg dinamikus, olvasásakor 
változik az író és az olvasó szerepe: az olva-
só nem követi az író logikáját, saját struktúrát 
épít a szövegben talált összefüggések alapján. 
A gép aktív lesz, saját szöveget ajánl az olva-
sónak. Mivel módosul az olvasó és a szöveg 
aktivitása, nehezebbé válik a képernyőről ol-
vasás tanítása, a nyomtatott szövegekre épülő 
feladatok teljesítése.
Deiktikus (rámutató/utaló) elmélet. Képviselő- –
je, D. Leu elméletét az internet jelentőségének 
elemzésére és világszintű elterjedésére építi. A 
képernyős olvasásra tanítás stratégiái: az infor-
máció feltárása, értékelése, szintetizálása, kom-
munikálása. Gyakorlatban bizonyított, hogy ha 
képernyőről olvasáskor van internetkapcsolat, 
akkor az olvasó háttérismeretei törlődnek, mi-
vel gyorsan hozzájut a szöveg mélyebb meg-
értéséhez szükséges információkhoz. Ezért 
fontos a tanítás során a kritikus gondolkodás 
fejlesztése. A képernyőről olvasás nem növeli 
a különbséget a jól és rosszul olvasó tanulók 
között, azaz segíti a társadalmi-gazdasági ha-
tárok eltörlését.

A fent említett oroszországi kutatási eredmények 
igazolták, hogy a tanároknak nem kell tartaniuk a 
képernyős olvasás alkalmazásától, az orvosok viszont 
óvnak a korai képernyőhasználattól. A tanulók túlter-
heltsége miatti aggodalom ellenére ösztönözni kell az 
olvasást. A középiskolákban a könyvtáros irányítá-
sával a tananyag jobb megértését segítő különórákat 
kell tartani. A tanárokat és a könyvtárosokat meg kell 
tanítani a tananyagokkal, különösen a tudományos 
népszerűsítő művekkel és a publicisztikával folyta-
tandó munkára.

(Viszocsekné Péteri Éva)

74/2016

SMetannIKova, Natal’â Nikolaevna: Svâz’ čteniâ s 
modelâmi obrazovaniâ In: Bibliotekovedenie. – (2015) 4., 
p. 58-62.
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az olvasás és az oktatási modellek kapcsolata

Ifjúság nevelése olvasásra; olvasási szokások; olvasás-
tanítás; Szépirodalom

Az oktatás mai, ún. tranzitív modellje átmenetet ké-
pez az „egész életre szóló” és a kialakulóban lévő 
„egész életen át tartó” modell között. A hagyomá-
nyos, ún. kontinentális modell szerint a legtöbb eu-
rópai országban az alapszintű oktatásra fiatal korban 
került sor a középiskolában, a szak- vagy felsőfokú 
képzésben. Oroszországban a középiskola 5. osztá-
lyától nem volt olvasásóra, az irodalom alaptantárgy 
volt. A középiskolában és a főiskolákon a filológiai 
szakokon a szépirodalom olvasását és értését taní-
tották, az összes többi órán tananyagot olvastak. A 
tanulmányok befejeztével a fiatalok a már meglévő 
ismereteiket, szokásaikat fejlesztették tovább. Ekkor 
derült ki, hogy egyrészt sok feleslegeset tanultak, 
másrészt a tanultakból sok mindent elfelejtettek, 
ezért át- vagy továbbképzésre van szükségük. A 20. 
század végén a modellt költségesnek és gazdaságta-
lannak ítélték.
A kialakulóban lévő, ún. amerikai modell a lépcsőze-
tes oktatásra épül (iskola, felsőfokú alapképzés, mes-
terképzés). Ennek során változik az olvasás, beleértve 
a tananyagot is. Az oktatási folyamatban az olvasás 
feladatai: nevelés, oktatás-képzés, szocializáció.
A nevelés alapja a klasszikus szépirodalom. Az olva-
sásra ajánlott műveket és számukat sokáig az uralko-
dó ideológia határozta meg, ma az oktatási intézmé-
nyek vezetőitől függ. A tanulók olvasását vizsgáló 
kutatások alapján újra kell elemezni az irodalmi ká-
nont; a klasszikus művek nyelvezetükben és időben 
nagyon messze vannak a mai olvasóktól. A megoldás 
az irodalomórák számának növelése vagy az órákon 
megbeszélendő művek számának csökkentése a nem 
klasszikus művek számának növelésével. A másodla-
gos források („kötelezők röviden”) nem az olvasás-
ra nevelés eszközei. A másik lehetőség a klasszikus 
művek felvétele a főiskolai tananyagba.
Elméletileg megalapozott és gyakorlatban bizonyí-
tott állítás, hogy az iskolásokat az olvasásra mai iro-
dalommal vagy koruknak megfelelő művekkel lehet 
rávenni. Az olvasás fő jellemzői a kommunikativitás 
(kapcsolatépítés a szerző–szöveg–olvasó struktúrá-
ban) és az inferencia (saját gondolatok bevitele a 
szövegbe).
Az olvasástanítás célja a látott szöveg megértése és a 
tartalom koherens szóbeli megfelelőjének megalko-
tása. A feladat az olvasó által ismert jelenségekről és 

eseményekről szóló szövegeket igényel. A klassziku-
sokra áttérni csak megfelelő stratégia és tudás birto-
kában lehet. A gyermek és ifjúsági irodalom olvasása 
egész életre nyomot hagy. Nemzeti és nemzetközi 
kutatások támasztják alá, hogy a lányok–nők töb-
bet írnak és olvasnak, mint a fiúk–férfiak. Az Orosz 
Olvasástársaság kutatta a férfiak kedvelt műfajait, 
ide kerültek a háborús és kalandregények, a szovjet 
klasszikusok és a háborús próza. Egy projekt feltárta 
a Robinson Crusoe jelenséget, amit nem az olvasás-
élmény, hanem a leírtak átélhetősége indokol; másik 
eredmény, hogy a 13–15 éves fiúk a kisebb korosz-
tályra jellemzően inkább játszanak, mint olvasnak.
Az Orosz Olvasástársaság célirányos munkája meg-
mutatta, hogy ha a középiskolában rendszeres, meg-
határozott irányú munka folyik, akkor a gyerekek 
olvasnak. Minden tanár olvasást is tanít, amikor 
megmutatja, hogyan kell az ő tantárgyában a szö-
veggel dolgozni. Új fogalom az „olvasás az élet 
minden területén”, azaz minden témakörben minden-
féle hordozón lévő szöveg használata. A különböző 
műfajú, tartalmú stb. szövegek olvasása változtatja 
a tananyagot és a munka stratégiáját: a szépirodalmi 
és egyéb szövegek a tankönyvek kiegészítői lesznek. 
A sok olvasásra épülő módszer áthatja az egész ta-
nulást, főleg a humán területen. Az oktatási modell 
Oroszországban is a szövegekre irányuló fokozott 
figyelem funkcionális-pragmatikus szakaszában van, 
nem a humán képzési modellt követi, negatívan hat 
a műveltségre.
A tananyag kiválasztása a pedagógus és a könyvtáros 
közös feladata. Érdemes az irodalom-, történelem-, 
biológiaórákat a különböző korok és népek szépiro-
dalmával kiegészíteni.

(Viszocsekné Péteri Éva)

Olvasáskutatás

75/2016

DeMPSteR, Steven – SunDeRlanD, Jane – 
thIStlethWaIte, Joanne: harry Potter and the trans-
figuration of boys’ and girls’ literacies. – Bibliogr. In: new 
review of children’s literature and librarianship. – 21. 
(2015) 2., p. 91-112.

A Harry Potter-könyvek hatása az iskolás fiúk és lányok 
olvasási szokásaira
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Felmérés; Ifjúsági olvasó; olvasási szokások

Bár a gyerekek olvasási készsége továbbra is aggo-
dalomra ad okot, a Harry Potter könyvekre gyakran 
fénysugárként tekintenek. Ez a tanulmány a Harry 
Potter jelenséget empirikusan vizsgálja: 621 általá-
nos és középiskolásnak küldtek kérdőívet. A válaszok 
bizonyosfajta kapcsolatra utalnak a Potter könyvek 
és az olvasási szokások és eredmények között. A leg-
több válaszadó azt állította, hogy Harry Potter segített 
nekik az olvasásban, de a nemek szerinti eltérés nem 
volt jelentős, és Harry Potter forradalminak tartott 
hatása a fiúk olvasmányaira nem tűnik igaznak. Csak 
kevés nemekkel kapcsolatos tendenciát találtak, pél-
dául az olvasók számában (több a fiú) és a regények 
újraolvasásában (ami a lányokra jellemző).

(Autoref.)

Olvasómozgalmak, olvasótáborok

76/2016

JēkABSoNe, Māra: Latvia public libraries : active read-
ing promoters In: Scandinavian library quarterly. – 48. 
(2015) 1-2., p. 48-50.

Aktív olvasásnépszerűsítés a lett közkönyvtárakban

Ifjúság nevelése olvasásra; közművelődési könyvtár; ol-
vasásra nevelés; Rendezvény

Mint a legtöbb könyvtárban a világon, Lettország-
ban is a könyvtári kölcsönzések csökkenő tenden-
ciát mutatnak. A lett könyvtárak különböző kreatív 
programokat szerveznek a közönség figyelmének 
elnyeréséért, a könyvek és az olvasás iránti kedv 
élénkítéséért.
A lett könyvtári rendszer 810 köz-, 851 iskolai, 50 
felsőoktatási, 36 szak- és egy nemzeti könyvtárból 
áll. A nemzeti könyvtár a többi könyvtár számára 
egyben szakmai tanácsadó központként is működik. 
A közkönyvtárakat a helyi önkormányzatok finanszí-
rozzák, a könyvtári rendszer alapja a lett könyvtári 
törvény, a könyvtári stratégia fejlesztéséért a kultu-
rális minisztérium a felelős. A könyvtárak helyszí-
nei a közigazgatási területekhez igazodnak, hogy a 
könyvtári szolgáltatásokat mindenki a lakóhelyéhez 
lehető legközelebb tudja igénybe venni.
A legtöbb olvasásnépszerűsítő rendezvény más prog-
ramokhoz kapcsolódik, amelyeknek nagy részét a 

könyvtárak szervezik. Az olvasásnépszerűsítő prog-
ramok különböző formái jelennek meg a könyvtá-
rakban: hagyományos rendezvények (könyvtári órák, 
olvasói klubok, író-olvasó találkozók) és új típusú 
rendezvények (workshopok, családi fesztiválok, 
könyvfesztiválok, kirándulások, műveltségi játékok, 
keresztrejtvényfejtő bajnokságok, darts versenyek).
A Gyönyörű nyár a könyvtárban (The Beautiful 
Summer in the Library) nevű programot a Latgale 
Központi Könyvtárban rendezték meg, ez lehetővé 
tette, hogy Daugavpilsben a gyermekek és a fiatalok 
az egész nyarat a könyvtárban tölthessék. 2013 nya-
rán 87 programot szerveztek, amelyeken 410 olvasó 
vett részt.
Különböző játékos megmozdulásokat is szerveznek 
a könyvtárakban. A költészet kedvelőinek a Dobele 
Könyvtár nyitott mikrofont kínált: a könyvtár tera-
szán helyezték el a mikrofont, amely segítségével 
bárki felolvashatott verseket, különösképpen saját 
költeményeket. A Találd meg a könyvtárban! (Find 
in the Library!) című játékban a Rēzekne Könyvtár a 
fiatalok 16–25 éves csoportjait szólította meg, amely 
a könyvtár jobb megismerését és javuló információ-
keresést eredményezett.
Egyre több könyvtár használja ki az épületén kívül 
eső helyszíneket is: az utcát, a kertet, a teraszt, hiszen 
így könnyebben fel tudják hívni magukra a közön-
ség figyelmét. A könyvtárak részt vesznek a városi 
és önkormányzati rendezvényeken is. Népszerűek az 
olvasással kapcsolatos flashmobok, amelyek során a 
résztvevők 10–15 percen keresztül együtt olvasnak. 
A költészet népszerűsítésére a Jēkabpils Könyvtár 
Költészet az aszfalton (Poetry on the asphalt) cím-
mel rendezett programot. A résztvevők az aszfaltra 
írhattak verseket. Máshol a könyvtárosok az utcán 
népszerűsítik a könyvtár szolgáltatásait informatív 
szórólapokkal. A Költészet busza (Poetry bus) prog-
ram résztvevői költők, zenészek és önkéntesek, akik 
verseket olvasnak fel és énekelnek a járókelőknek. A 
szokás más és más a különböző helyeken: előfordul, 
hogy a busz csak bizonyos megállókban áll meg, ahol 
verseket szavalnak és énekelnek, máshol akkor is fo-
lyik a program, ha a busz éppen mozgásban van.
A lett nemzeti olvasásnépszerűsítő program 2001-
ben indult el. Évente 17 ezer olvasót ért el több mint 
600 könyvtárból. A program célja, hogy a 6 és 16 
év közöttiek körében előmozdítsa az olvasást a kor-
csoportjuk számára újonnan megjelent könyvekkel. 
2011-ben a programot kiterjesztették 18 éves korig, 
majd 2012-ben már az egész családot el kívánták érni. 
A felnőtt korosztályt a Találkozások a lett könyvtá
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rakban (Meetings in the Libraries of Latvia Regions) 
nevű program szólítja meg. A programok során az ol-
vasók találkozhatnak írókkal, költőkkel, fordítókkal, 
ami mindegyik fél számára nagyon hasznos. Minden 
évben Könyvtári Hetet tartanak, 1998 óta pedig a 
skandináv könyvtári héthez is csatlakoztak.

(Bognár Noémi Erika)

Használók képzése

77/2016

CaMPBell, lisa – MattheWS, Diana – leMPInen-
leeDy, nance: Wake up information literacy instruction 
: ideas for student engagement. – Bibliogr. In: Journal of 
library administration. – 55. (2015) 5-8., p. 577-586.

Az információs műveltség oktatásának felpezsdítése: öt-
letek a hallgatók motivációjának növelésére

Használók képzése -felsőoktatásban; Információs mű-
veltség; oktatási módszer; tanterv, óraterv

2015-ben a Santa Fe College Lawrence W. Tyree 
Könyvtára kapta meg az ACRL által alapított Egye-
temi Könyvtári Kiválóság díját az információs mű-
veltség kreatív és innovatív terjesztéséért. A hét 
könyvtáros 2014-ben több mint 5000 hallgatót ért el 
könyvtárhasználati oktató munkája során. Sikereiket 
a kurzusokhoz szabott, saját fejlesztésű oktatási esz-
közeikkel érik el, szorosan együttműködve az egye-
tem tanszékeivel.
Virtuális tananyagot már 2009 óta alkalmaznak. 
Eredetileg egy hat alkalomból álló könyvtári mo-
dult állítottak össze, melyet később a különböző 
tanszékek igényeinek megfelelő oktató videókkal és 
önértékelő kvízekkel egészítettek ki. Ezek az okta-
tási anyagok jól demonstrálták a hallgatók számá-
ra, hogy a könyvtár és a könyvtárosok megbízható 
forrásai a releváns egyetemi információknak. 2014 
óta webkonferenciákat is kínálnak, melyeken valós 
időben vagy a felvételek utólagos megtekintésével 
vehetnek részt a diákok, s amelyeken a könyvtárosok 
egyes tudományterületekre vonatkozó könyvtári for-
rásokat és keresési technikákat demonstrálnak.
A „tükrözött osztályterem” avagy „fordított órák” 
módszer alkalmazása kézenfekvő volt, hiszen a 
könyvtár előzőleg már jó néhány segédanyagot és út-
mutatót elkészített a kutatás alapelemeinek elsajátítá-

sához. A módszer lényege, hogy a tanár előre feladja 
a tanóra anyagát a diákoknak olyan érdekes – főleg 
képi – információk formájában, melyek felébresztik 
a motivációt a hallgatókban. Így a tényleges órán már 
társas tanulás történik, több idő jut a téma megbeszé-
lésére és gyakorlására. A könyvtárosok által összeál-
lított oktatási anyagok forrásokat és stratégiákat mu-
tatnak be szövegekkel és videókkal, és a megszerzett 
tudás értékelésére alkalmas kérdéssorokat is tartal-
maznak. A diákoktól elvárják ezek önálló feldolgozá-
sát a könyvtárlátogatás előtt. A könyvtárban tudásuk 
gyors felmérése után saját tárgyukhoz kapcsolódó 
kutatást végeznek a könyvtáros és a tárgyat tanító 
tanár jelenlétében, az előzőleg megismert forrásokat, 
stratégiákat használva. 2014 óta 30 csoport vett részt 
a filozófia, etika és egyéb témákhoz igazított fordított 
könyvtárhasználati órákon, melyeknek nagy sikere 
volt. Egy kivételes esetben pedig, a szakmai előme-
netel tervezése témakörében, csapatmunka keretében 
maguk a hallgatók tanították egymást a könyvtári 
források használatára. Ez az aktív tanulási módszer 
kiválóan alkalmas a források megismerésére, a kuta-
tási módszerek reflektív használatának megtanulására 
és a munkáltatók által elvárt információs műveltség 
megszerzésére. Ahogy a fordított könyvtári órák si-
kerességének híre elterjedt az egyetemen, egyre több 
tanszékről kérik a könyvtártól.
Játékos formában is bevonták a hallgatókat egy-egy 
hétvégi online könyvtári kurzusba. Egy alkalmi kö-
zösségi hálót alakítanak ki velük, jellemezniük kell 
magukat tagekkel, kifejezésekkel, majd kapcsolato-
kat keresnek az egyes személyek között a jellemzők 
alapján. A játék során nemcsak a csapatmunkát tanul-
ják meg, hanem a hálózatok működését is, és beve-
zetést nyernek a katalógus elemeibe, az ellenőrzött 
szókészlet rejtélyeibe is.
A Scavenger Hunt nevű, kincsvadászat jellegű játékot 
szintén sikeresen vezették be. Itt az aktív tanulás so-
rán a látás, hallás, térérzékelés egyaránt szerepet kap. 
A könyvtár 53 alkalom során több mint 700 diákot ért 
el ezzel a módszerrel. A résztvevők egy kérdésekkel 
vezetett felfedező út során ismerik meg a könyvtár 
épületét, a katalógusokat, a tájékoztató eszközöket; 
könyveket találnak meg jelzeteik alapján a szabad-
polcon, és cikkeket keresnek meg az adatbázisokban. 
A könyvtárosok a könyvtár honlapján működő online 
modult is összeállítottak a távoli használók számára. 
A vadászat hatékonyságát mérik, a fejlesztési irányok 
meghatározása érdekében rendszeres megbeszélést 
folytatnak. A jövőben a fordított órák és az aktív ta-
nulási módszerek kiterjesztését is tervezik.
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Az aktív tanulási stratégiák Santa Fe College-beli si-
kerének titka egyértelműen a könyvtárosok kockázat-
vállalásában, kitartásában, innovatív szemléletében 
és alkalmazkodóképességében rejlik.

(Fazokas Eszter)

78/2016

yuRt, Murat – SIMon, Patrick: Stand der vermittlung von 
Informationskompetenz an deutschen Bibliotheken : eine 
exemplarische untersuchung. – Bibliogr. In: Information 
Wissenschaft und Praxis. – 66. (2015) 4., p. 242-254.
Res. angol és francia nyelven

Az információs műveltség oktatásának helyzete a német 
könyvtárakban

Felmérés; Használók képzése -felsőoktatásban; Informá-
ciós műveltség

Az információs műveltség kifejezés a kutatási tech-
nikák és módszerek ismeretét, az információ értéke-
lését és használatát jelenti, s a modern információs 
társadalomban alapvető kompetenciának tartják. Az 

információs kompetencia terminus az angol-amerikai 
nyelvhasználatból származik, és az utóbbi években 
a német könyvtárakban is meghonosodott. A tanul-
mány az információs műveltség oktatásának német-
országi helyzetét egy felmérés segítségével mutatja 
be. A felmérésben részt vevő könyvtárakat online 
keresések nyomán összeállított kritériumok alapján 
választották ki. A kérdéseket olyan csoportokba so-
rolták, mint „Általános”, „Személyes”, Képzés” és 
„Módszertan”, s ezek segítségével tárták fel az in-
formációs műveltség oktatásának helyzetét. A vizs-
gálat 2014 szeptemberében és októberében zajlott, a 
kérdőív kérdéseit a területért felelős könyvtárosok 
írásban válaszolták meg. A felmérés eredményei azt 
mutatták, hogy a példakánt kiválasztott öt könyv-
tárban aktívan folyik az információs műveltség ok-
tatása tanfolyamok keretében, de eltérő hangsúllyal 
az egyes intézményekben. A vizsgálat másik fontos 
tapasztalata, hogy nincs egységes értelmezése az in-
formációs műveltségnek, és hiányoznak az oktatására 
vonatkozó irányelvek is.

(Autoref.)

Információelôállítás, -megjelenítés és 
-terjesztés

Digitalizálás

79/2016

henSley, holly: how to begin a digital photo collection 
In: Computers in libraries. – 35. (2015) 6., p. 4-8.

Digitális fotógyűjtemény létrehozása a gyakorlatban

Bérmunka kiadása; Digitalizálás; Fotoarchívum; könyv-
tárpropaganda; különgyűjtemény -helyismereti; Pályázat 
-könyvtáraknak

Egy közepes méretű amerikai közkönyvtár 2013-ban 
pályázati támogatást nyert arra, hogy történeti fény-
képgyűjteményét digitalizálja. 1860-ig visszamenő-
leg rendelkeztek fényképekkel, amelyeket a hasz-
nálók jellemzően családfakutatásra vették igénybe. 

Ez nagyon intenzív használatot jelentett. A szerző, 
a helytörténeti/családfakutatási részleg munkatársa 
a projekt során szerzett főbb tapasztalatait foglalta 
össze.
Mindenekelőtt pályázati támogatást kell szerezni a 
projektre, amely lehetővé teszi, hogy egy külső vál-
lalkozó végezze el a munka legnagyobb részét, aki 
segítséget nyújthat a tételek katalogizálásában is. 
Ebben a konkrét projektben a történeti szempont-
ból legfontosabb fényképek katalogizálását bízták 
a vállalkozóra. Fontos, hogy más partnerekkel is 
együttműködjön a könyvtár. Ilyenek lehetnek a hely-
történettel foglalkozó civil szervezetek, egyesületek 
mellett a helyi egyetemek. A partnerségek egyaránt 
segíthetnek a gyűjtemény és a felhasználói kör bő-
vítésében.
Amennyiben a könyvtár saját személyzete is végzi 
a digitalizálást, akkor ehhez megfelelő eszközökre 
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(szkenner és katalogizáló szoftver) is szükség lesz. 
A történetileg legfontosabb fényképek digitalizálá-
sával azt érhetjük el, hogy a közönségünk először a 
legintenzívebben használt dokumentumokhoz jut el. 
Ilyenek voltak a projektben a helyi szinten intenzíven 
kutatott 1937-es Ohio áradás és az 1974-es tornádó 
során készített fotók.
A közösségi média használatával a közösségi em-
lékezetet lehet megmozgatni. A könyvtár gyakran 
tesz közzé képeket emberekről vagy helyekről, arra 
kérve a használókat, hogy azonosítsák azokat. Rend-
szeres programok is vannak: a „Bajuszos hétfőn” 
(Mustache Monday) bajuszos embereket posztolnak, 
a „Találj rám pénteken” (Find Me Friday) napokon a 
korábban a térségben működő vállalkozásokról, helyi 
üzletekről tesznek közzé képeket. A képekről minél 
részletesebb leírást kell adni. Minden fénykép egy-
egy történetet mesél el, amelyben a hiányzó elemeket 
gyakran a kollégák pótolják.
A gyűjtemény népszerűsítésére a helyi iskolák je-
lentik a legjobb helyszíneket. Sokszor a tanárok is 
be tudják építeni óratervükbe a gyűjtemények da-
rabjait. A saját munkatársaknak is meg kell tanítani 
a szkennelést és a katalogizálást, hiszen a projekt-
időszak lezárulta után a külső vállalkozó távozik, és 
újabb fényképek gyűjteménybe kerülése esetén már 
a saját dolgozóknak kell elvégezni a feldolgozást. A 
weblapon, szolgáltatási felületeken kerüljük a könyv-
táros szakzsargon használatát, maradjunk a haszná-
lóink számára is ismerős kifejezéseknél.
A keresési lehetőségek közül kulcsszavas keresés, a 
kereső-kifejezésekről betűrendes jegyzék és összetett 
keresés áll a használók rendelkezésére. Ezek mellett 
lehetőség van a gyűjteményben való böngészésre is. 
A szolgáltatás 2013. februári indulásától 2015 nya-
ráig körülbelül 8000 kattintás volt az oldalra, ami a 
könyvtárosok reményei szerint egyben azt is jelen-
tette, hogy a használók gyakrabban jutottak el az in-
tézmény más oldalaira is.

(Tóth Máté)

Lásd még 37, 60

Nyomtatott dokumentumtípusok

Lásd 17

Audiovizuális, elektronikus, optikai 
információhordozók

Lásd 68, 71

Információ- és kommunikációs 
technológia

80/2016

lIu, yan quan – BRIGGS, Sarah: a library in the palm of 
your hand : mobile services in top 100 university libraries. 
– Bibliogr. In: Information technology and libraries. – 34. 
(2015) 2., p. 133-148.

Könyvtár a tenyérben: mobilszolgáltatások a 100 legjobb 
egyetem könyvtárában

egyetemi könyvtár; Felmérés; honlap; Mobilkommuniká-
ció; Szolgáltatások

Milyen a mobilszolgáltatások jelenlegi helyzete az 
egyetemi könyvtárak körében az USA 100 legjobb 
egyetemén, és melyek a könyvtárosok legjobb gya-
korlatai mobilszolgáltatások alkalmazása terén? 
Mélyreható honlaplátogatásokkal és kérdőívekkel 
mérték fel a szerzők a 100 legjobb egyetem könyv-
tárának a mobilszolgáltatásokkal kapcsolatos tapasz-
talatait. Az eredmények azt mutatták, hogy a könyv-
tárak legalább egy mobilszolgáltatást, de a több-
ség többféle szolgáltatást kínáltak. A leggyakoribb 
szolgáltatások: mobiloldalak, szöveges üzenetküldő 
szolgáltatás (SMS), e-könyvek, adatbázisokhoz és a 
katalógushoz való mobil hozzáférés. Ezen kívül cse-
vegő és üzenetküldő szolgáltatások, valamint a kö-
zösségi média-alkalmazások is nagyon népszerűek. A 
kérdőívre adott válaszok is jelezték, hogy a honlapok 
kialakításában az interaktivitás a jellemző, melynek 
révén a felhasználók a könyvtár teljes kínálatát bár-
milyen mobil eszközzel el tudják érni. A válaszadók 
azt javasolják, hogy a könyvtárak rögtön kezdjenek 
bele a mobilszolgáltatásokba, amint várható e szol-
gáltatások iránti igény növekedése.

(Autoref.)

Lásd még 63, 64
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Könyvtárépítés, -berendezés

81/2016

StuMM, Birgit: von der Friedrichstrasse nach adlershof 
: 1,2 Millionen Bücher ziehen innerhalb der universitäts-
bibliothek der humboldt-universität zu Berlin um In: BuB. 
– 67. (2015) 7., p. 464-467.
Res. angol és francia nyelven

a Friedrichstrasséról adlershofba: 1,2 millió könyv átköl-
töztetése a berlini humboldt egyetem Könyvtárában

egyetemi könyvtár; Költözés; Könyvtárépület -egyetemi, 
főiskolai; Munkaszervezés; Raktár

Hogyan lehet 1,2 millió kötetet mozgatni egy könyv-
táron belül úgy, hogy a legkisebb kellemetlenséget 
okozza az olvasóknak? Ezzel a feladattal kellett meg-
birkóznia a Berlini Humboldt Egyetem Könyvtárá-
nak (HUB UB) 2015 tavaszán. Mindössze egy évvel 
azelőtt kapták meg a régen várt engedélyt arra, hogy 
megépíthessék új raktárukat, amire azért volt szük-
ség, mert a Tegel városrészben bérelt raktár már évek 
óta zsúfolásig betelt.
A HUB UB hatmilliós állományával Németország 
egyik legnagyobb könyvtára. Az új raktárban nem-
csak 450 ezer egység fér el a régi raktárépületből, 
hanem 175 ezer egység is átkerül a központi könyv-
tárból és négy másik fiókból. Hogy polcokat szaba-
dítsanak fel a fiókkönyvtárakban, további 600 ezer 
tételt is mozgatniuk kellett. A rendelkezésükre álló 
idő elég szűk volt. 2015 januárjában készült el az új 
raktárépület, a költözésnek április közepére be kel-
lett fejeződnie. A könyvtár 7 hetes tervének alapján 
minden nap 1000 polcfolyóméter könyvet kellett 
megmozgatniuk. Több költöztető csapat dolgozott 
párhuzamosan a különböző helyszíneken több mint 
50 könyvtáros irányításával, akik felügyelték a mű-
veletet. Ezenkívül 12 könyvtári szakértő figyelte a 
komplexebb helyszíneket, hogy ne legyen semmi 
gond. Bármilyen hiba esetén a teljes költözési terv 
felborult volna, mivel nem lehetett módosítani a 
munkafolyamaton.

A költözés végül sikeres lett, s meglepően kevés 
panasz érkezett az olvasóktól. 7 hét alatt a feladatot 
végrehajtották.

(Autoref.)

Elektronikus könyvtár

82/2016

RePanovICI, a. – BaRSan, I. M.: Integration of SheR-
Pa/RoMeo in institutional digital repositories to address 
the uncertainty of copyright. – Bibliogr. In: Malaysian 
journal of library & information science. – 20. (2015) 1., 
29-45.

a SheRPa/RoMeo adatbázis integrálása az intézményi 
digitális repozitóriumokba

adatbázis; elektronikus könyvtár; Gépi információkere-
sés; Publikálás -tudományos kiadványoké

A Brassói Transilvania Egyetem digitális re po zi-
tó riumának új szolgáltatása a SHERPA/RoMEO 
adatbázis integrálása. A RoMEO adatbázis négyféle 
eljárásmódot kínál a kiadóknak. Arany színnel jel-
zik, amikor a kiadó egyaránt megengedi preprintek 
és posztprintek önarchiválását, a kék változat a 
posztprintekre vagy a kiadói változatokra, a sárga 
a preprintekre korlátozódik, míg a fehér az jelenti, 
hogy az archiválást nem támogatják teljes egészében. 
A DSpace platformon működő repozitórium automa-
tikus keresést végez a SHERPA/RoMEO adatbázis-
ban, így a szerzők számára egyszerűvé válik annak 
felderítése, hogy az általuk publikálásra megcélzott 
folyóirat kiadója megengedi-e és milyen formában 
engedélyezi a cikkek valamely példányának archi-
válását. Az erre a célra, olcsón kifejlesztett alkalma-
zás más egyetemek számára is használható volna. A 
szerzők részletesen bemutatják az implementációt és 
a platform működését.

(Koltay Tibor)

Könyvtárgépesítés, könyvtárépület
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Kapcsolódó területek
Kiadói tevékenység

Lásd 10, 51

Az ismertetett cikkek forrásai

AIB studi (IT) 55. (2015) 2.

American libraries (US) 46. (2015) 9-10.

Aslib journal of information management (GB) 67. (2015) 4., 5.

Bibliotekovedenie (RU) (2015) 3., 4.

Bibliotheksdienst (DE) 49. (2015) 6.

BuB (DE) 67. (2015) 7., 8-9.

Bulletin des bibliothèques de France (FR) (2015) 5.

Cataloging & classification quarterly (US) 53. (2015) 1-4.

Collection building (US) 34. (2015) 3.

College & research libraries (US) 76. (2015) 4.

Computers in libraries (US) 35. (2015) 6., 8.

Čtenář (CZ) 67. (2015) 9.

Dialog mit Bibliotheken (DE) 27. (2015) 2.

Documentation et bibliothèques (CA) 61. (2015) 2/3.

Information technology and libraries (US) 34. (2015) 2., 3.

Information Wissenschaft und Praxis (DE) 66. (2015) 4.

Interlending & document supply (GB) 43. (2015) 2., 3.

Journal of documentation (GB) 71. (2015) 5.

Journal of library administration (US) 55. (2015) 5-8.

Journal of the Association for Information  
Science and Technology (US)

65. (2014) 9.

Knihovna (CZ) 26. (2015) 2.

Knižnica (SK) 16. (2015) 3.

Library management (GB) 36. (2015) 4/5., 6/7.

Library review (GB) 64. (2015) 6/7.

Libri (I) 65. (2015) 3.
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Malaysian journal of library & information  
science (MY)

20. (2015) 1.

Naučnye i tehničeskie biblioteki (RU) (2015) 7.

New library world (GB) 116. (2015) 7/8.

New review of children‘s literature and  
librarianship (GB)

21. (2015) 1., 2.

Online information review (I) 39. (2015) 5.

Public library quarterly (US) 34. (2015) 2.

The reference librarian (US) 56. (2015) 2.

Revista española de documentación científica  
(SE)

38. (2015) 2., 3.

Scandinavian library quarterly (Sx) 48. (2015) 1-2., 3.

Zagadnienia informacji naukowej (PL) 51. (2013) 2.; 53. (2014) 2.

Zeitschrift für Bibliothekswesen und  
Bibliographie

62. (2015) 3-4.

Online is fizethetők a könyvtári tartozások a pécsi egyetemi könyvtárban 

A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont olvasói könyvtári  

tartozásukat ezentúl online fizetéssel is ki tudják egyenlíteni. Az egyetemi könyvtár  

Corvina rendszerû online katalógusának felületén keresztül az olvasói adatok  

menüpontban indítható az online fizetés. Az online bankolás után még vissza kell lépni  

a könyvtári felületre is, hogy az utalás érvényes legyen. 

(Google Értesítô, 2016. február 29. ¬ http://www.lib.pte.hu/ek/online-fizetes)
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